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A gépen történő munkavégzés előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.

Tartsa az útmutatót a gép közelében, ill. a gép értékesíté-
se vagy átadása esetén az útmutatót adja át a következő
felhasználónak.
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1 AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

1.1 Rendeltetésszerű használat

1.1.1 Kávéfőző gép
– Az A300 ipari italkészítő gép, rendeltetése a vendéglátóiparban, valamint irodákban és hasonló környezetben

való használat.
– Az A300 babkávé, valamint automatában használható instant por és friss tej feldolgozására alkalmas.
– Az A300 kávéfőző gépet italok készítésére tervezték, a jelen útmutató és a műszaki adatok figyelembevétele

mellett.
– Az A300 beltérben történő használatra való.

Vegye figyelembe
– Az A300 nem alkalmas kültéri használatra.

1.1.2 Kiegészítő készülékek

Hűtőegység
– A hűtőegység kizárólag a kávéfőző géppel készített kávéhoz szükséges tej hűtésére használható. Csak előhűtött

tejet (2-5 °C) használjon.
– Kizárólag a Franke tejrendszertisztítóját használja.

Vegye figyelembe
– Más tisztítószerek használata esetén nem szavatolható azok maradéktalan eltávolítása a tejrendszerből.

1.2 A kávéfőző gép használatának előfeltételei
– Az A300 készülék betanított személyzet általi használatra szolgál.
– Az A300 valamennyi kezelőjének el kell olvasnia és meg kell értenie az útmutatót. Ez nem érvényes önkiszolgá-

ló területen történő használat esetén.
– Az önkiszolgáló területen használt gépeket a felhasználók biztonsága érdekében állandóan felügyelni kell.
– Az A300 kávéfőző gépet és a kiegészítő készülékeket csak akkor helyezze üzembe, ha teljesen átolvasta és

megértette ezt az útmutatót.
– Ne használja az A300 kávéfőző gépet és a kiegészítő készülékeket, ha nem ismeri azok működését.
– Ne használja az A300 kávéfőző gépet, ha az A300 kávéfőző gép vagy a kiegészítő készülékek csatlakozóvezeté-

kein sérülések tapasztalhatók.
– Ne használja az A300 kávéfőző gépet, ha az A300 vagy a kiegészítő készülékek nincsenek előírásszerűen meg-

tisztítva vagy feltöltve.

– 8 év alatti gyermekek nem használhatják az A300 kávéfőző gépet vagy a kiegé-
szítő készülékeket.

– Korlátozott testi, érzékelési vagy szellemi képességű gyermekek vagy szemé-
lyek kizárólag felügyelet mellett használhatják az A300 kávéfőző gépet és a ki-
egészítő készülékeket, és nem játszhatnak az A300 kávéfőző géppel és a kiegé-
szítő készülékekkel.
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– Gyermekek nem tisztíthatják az A300 kávéfőző gépet vagy a kiegészítő készülé-
keket.

1.3 Az ANSI szerinti biztonsági tudnivalók magyarázata
A személyek és az anyagi javak védelme érdekében vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat.

A veszély súlyosságáról a jel és a jelzőszó tájékoztat.

FIGYELMEZTETÉS
A FIGYELMEZTETÉS egy esetlegesen fenyegető veszélyt jelölhet. El nem kerülése halált vagy sú-
lyos sérüléseket okozhat.

VIGYÁZAT
A VIGYÁZAT egy esetlegesen fenyegető veszélyt jelöl. El nem kerülése könnyű vagy kisebb sérülé-
seket okozhat.

TUDNIVALÓ
A TUDNIVALÓ a gép károsodásának kockázataira hívja fel a figyelmet.

1.4 Veszélyforrások a kávéfőző gép használata során

FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély
A hálózati kábel elektromos túlterhelése következtében fejlődő hő tüzet okozhat.

a) Ne használjon hálózati elosztót vagy hosszabbító kábelt a kávéfőző gép elektromos hálózathoz való csatlakozta-
tásához.

FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
A sérült tápkábelek, vezetékek vagy dugós csatlakozók áramütést okozhatnak.

a) Ne csatlakoztassan az elektromos hálózatra sérült tápkábeleket, vezetékeket vagy dugós csatlakozókat.

b) A sérült tápkábeleket, vezetékeket vagy dugóg csatlakozókat cserélje ki. 
Ha a tápkábel fixen van szerelve, értesítse a szerviztechnikust. Ha a tápkábel nem fixen van szerelve, rendeljen
és használjon új, eredeti tápkábelt.

c) Ügyeljen arra, hogy a gép és a tápkábel közelében ne legyenek forró felületek, például gáz-, villanytűzhely vagy
sütő.

d) Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne dörzsölődjön éles szélekhez.
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FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
A gépbe hatoló folyadék/nedvesség vagy a szivárgás áramütést okozhat.

a) Soha ne irányítson a gépre folyadék- vagy gőzsugarat.

b) Ne öntsön a gépre folyadékot.

c) Ne merítse a gépet folyadékba.

d) Szivárgás vagy behatoló folyadék/nedvesség esetén a gépet válassza le az elektromos hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
Az elektromos berendezéseken szakszerűtlenül végzett javítási, karbantartási és egyéb munkák áramütést okozhat-
nak.

a) Az elektromos komponensek javítását eredeti pótalkatrészek felhasználásával, szerviztechnikussal végeztesse.

b) A szervizelési munkákat kizárólag erre felhatalmazott, megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyekkel vé-
geztesse.

FIGYELMEZTETÉS
Fulladásveszély
A műanyag csomagolóanyagok gyermekek fulladását okozhatják.

a) Ügyeljen arra, hogy a műanyag csomagolóanyagok ne kerüljenek gyermekek kezébe.

FIGYELMEZTETÉS
Forrázásveszély!
Az öblítés során a gépből forró víz lép ki.

a) A tisztítási folyamat során a kifolyók közelében ne végezzen semmilyen műveletet.

b) Ne tegyen semmit a csepegtetőrácsra.

c) FORRÁZÁS ESETÉN: A sérülést azonnal hűtse le, és a sérülés fokától függően forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉS
Forrázásveszély!
A forró italok forrázást okozhatnak.

a) Legyen óvatos a forró italokkal.

b) Csak ivásra alkalmas edényeket használjon.
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FIGYELMEZTETÉS
Forrázásveszély!
Tisztítás közben forró folyadék vagy gőz lép ki, ami sérüléseket okozhat.

a) A tisztítási folyamat során a kifolyók közelében ne végezzen semmilyen műveletet.

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély
A kávébabtartályba vagy a darálóba kerülő idegen tárgyak szilánkok kirepülését és személyi sérüléseket okozhat-
nak.

a) Ne tegyen tárgyakat a kávébabtartályba vagy a darálóba.

VIGYÁZAT
Vágási sérülések/zúzódások
A portartály szállítómechanikája vágási sérüléseket vagy zúzódásokat okozhat.

a) A portartályt óvatosan tisztítsa meg.

VIGYÁZAT
Irritáció tisztítószerek miatt
A tisztítótabletták, a tejrendszertisztítók és a vízkőoldók szem- vagy bőrirritációt válthatnak ki.

a) Vegye figyelembe a tisztítószereken lévő veszélyjelzéseket.

b) Kerülje a szembe és a bőrre jutást.

c) Ha a kezére került a tisztítószer, mosson kezet.

d) A tisztítószerek nem kerülhetnek az italokba.

VIGYÁZAT
Egészségkárosodás csíraképződés miatt
Elégtelen tisztítás esetén élelmiszer-maradványok rakódhatnak le a gépben és a kifolyókban, és elszennyezhetik a
termékeket.

a) Ne használja a gépet, ha azt nem tisztították meg az útmutató szerint.

b) Tisztítsa meg naponta a gépet az útmutató szerint.

c) Tájékoztassa a kezelőszemélyzetet a szükséges tisztítási intézkedésekről.

VIGYÁZAT
Egészségkárosodás csíraképződés miatt
Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, szennyeződések rakódhatnak le benne.

a) Hosszabb üzemszünet (több mint 2 nap) után tisztítsa meg a gépet.
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VIGYÁZAT
Penészképződés
A kávézaccon penész képződhet.

a) Legalább naponta egyszer ürítse ki, és tisztítsa meg a zacctartályt.

TUDNIVALÓ
A gép vízkő miatti károsodása
Ha a vízkeménység hibásan van beállítva, akkor a kávéfőző gép vízköves lehet. A lerakódott vízkő károsíthatja a ká-
véfőző gépet.

a) Üzembe helyezés előtt mérje meg a vízkeménységet. Ezután állítsa be a mért vízkeménységet a(z) Üzembe he-
lyezés menüben. Vízkeménység megállapítása mérőcsíkkal [} 25].

A vízkőmentesítéshez csak a Franke vízkőoldó koncentrátumát használhatja (cikkszám: 560.0589.837). Ez biztosít-
ja a megbízható vízkőmentesítést.

a) Rendelje meg a vízkőoldó koncentrátumot, hogy azonnal végre tudja hajtani a vízkőmentesítést, amint a kávé-
főző gép kezelőegységén megjelenik a felszólítás.
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2 JELMAGYARÁZAT

2.1 Jelek az útmutatóban

2.1.1 Tájékozódás

Jel Leírás

Tisztítsa meg a komponenseket az ötlépéses módszerrel.

Ez a szimbólum tippekre és trükkökre, valamint további információkra utal

A munkalépések előfeltételeit jelöli

Finom őrlési fokozat

Durva őrlési fokozat

Az ital minőségének optimalizálására vonatkozó információk

A munkalépések eredményét vagy közbenső eredményét jelöli
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2.2 Jelek a szoftverben

2.2.1 Szimbólumok a vezérlőpulton és a kezelőfelületen

Amennyiben hiba lép fel, a vezérlőpulton világítani kezd egy szimbólum, amely az érintett alkatrészekre utal Hibael-
hárítás [} 57].

Jel Megnevezés Leírás

Franke-embléma Karbantartási szint előhívása

Ápolás/tisztítás A gépen tisztítást, illetve karbantartást kell végezni

Kávébab A kávébabtartály üres vagy helytelenül van behelyezve

Zacctartály A zacctartályt ki kell üríteni

Öblítés A gépet ki kell öblíteni, vagy a gépöblítés folyamatban van

Termék

Elszámolás Elszámolás aktív

Adatátvitel Adatátvitel folyamatban

Egyedi termékszámláló

Testreszabás Italok és megjelenítés beállítása
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Jel Megnevezés Leírás

Infó

Inaktív

Készenléti állapot A gép készenléti állapotba kapcsolása

Ajtó Az ajtó nyitva van.

Szerviz/Beállítás/Admi-
nisztráció

A gép beállítása

Nyelv Nyelv beállítása

Forrásbeállítások Források beállítása

Jogosultságok kezelése Felhasználói jogosultságok kezelése

Vízkőmentesítés Kávéfőző gép vízkőmentesítése

Feldolgozás Saját beállítások módosítása

Italbeállítások
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Jel Megnevezés Leírás

Rendszerinformációk

Számláló

Vízszűrő

Csepegtetőtálca A csepegtetőtálca megtelt vagy helytelenül van behelyezve

Víztartály A víztartály üres vagy hiányzik

Porforrás A portartály üres, vagy helytelenül van behelyezve

Tej A tejtartály üres vagy helytelenül van behelyezve

2.2.2 Jelek a navigáláshoz és a kezeléshez

Jel Megnevezés Leírás

Mégse gomb Italkészítés megszakítása

Lapozás előre/hátra Lapozás a többoldalas menüben

Start gomb Italkészítés indítása
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2.2.3 Hibaüzenetek megjelenítése
A megjelölt termékeket nem lehet elkészíteni. A vezérlőpulton világító jelre koppintva a hibaüzenethez jut.

Ha a hiba az egész rendszert érinti, automatikus hibaüzenet jelenik meg.

Zárás

Az ajtó nyitva van. Kérjük, csukja be az
ajtót.

2018-09-06
11:35

Hibaüzenetek színkódja

Átmeneti szünet

A rendszer működése még nem korlátozott

A rendszer működése korlátozott

Egyes alapanyagok, illetve valamennyi alapanyag le van tiltva
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3 A SZÁLLÍTMÁNY TARTALMA
A szállítmány tartalma a készülék konfigurációjától függően eltérhet. További tartozékok közvetlenül az Ön kereske-
dőjénél vagy az aarburgi Franke Kaffeemaschinen AG vállalatnál kaphatók.

Mielőtt elhagynák a gyárat, a kávéfőző gépeket kávé és por alkalmazásával ellenőrzik. Ezért előfordulhat, hogy a(z)
A300 maradék kávét, port vagy vizet tartalmaz.

Cikk megnevezése Cikkszám

Vízkőoldó koncentrátum 560.0589.837

Tisztítótabletták (100 db) 567.0000.010

Tisztítótabletták (USA/Kanada) 567.0000.002

Tejrendszertisztító (adagolópalack) 567.0000.005

Tejrendszertisztító (adagolópalack) (USA/Kanada) 567.0000.006

Vízkeménység-mérő csíkok 560.0004.060

Tisztítókefék 560.0003.728

Belső kefe

(Opcionális SU05)

560.0001.019

Tisztítóecset 560.0003.716

Mikroszálas törlőkendő 560.0002.315

Csepegtetőtartály (csak lefolyócsatlakozás nélküli gépek-
nél)

560.0612.966

Dokumentáció 560.0595.485
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Cikk megnevezése Cikkszám

Egyszeres tejkimenet

Lásd a mellékelt szerelési útmutatót

560.0613.850
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4 AZONOSÍTÁS

4.1 A típustáblák elhelyezkedése

4.1.1 Kávéfőző gép

A kávéfőző gép adattáblája a gép jobb belső oldalán található.

4.1.2 SU05 hűtőegység

A hűtőegység típustáblája a belső fal bal oldalán található.

4.2 Típuskód

4.2.1 Kávéfőző gép

Típuskód Leírás

A300 Kávéfőző gép (teljesen automata)

Gyártási sorozat: A

Gyártási méret: 300

1G 1 őrlőmű

2G 2 őrlőmű

1P 1. poradagoló

2P 2. poradagoló

S1 Gőzölő

W3 Belső víztartály
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Típuskód Leírás

W4 Vízcsatlakozás

4.2.2 Kiegészítő készülékek

Típuskód Leírás

FM EC FoamMaster (meleg tej és meleg tejhab)

MS EC Tejrendszer EasyClean-tisztítórendszerrel
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5 GÉPLEÍRÁS

5.1 Kávéfőző gép
Bevezető
Az A300 kávéfőző géphez számos választható tartozék rendelhető. Felhívjuk a figyelmét, hogy kávéfőző gépe a gép
konfigurációjától függően eltérhet az itt ábrázoltaktól.

Kávébabtartály

Portartály (választható tartozék)

Forróvíz-kifolyó

Kezelőegység (8 colos
érintőképernyő)

Csepegtetőtálca
csepegtetőráccsal

Betöltőfedél

Csészetartó

(választható tartozék)

Víztartály

Gőzölő (választható
tartozék)

Ajtózár

5.1.1 Kivitelek

Vízellátás Terméktípus

A300 vízcsatlakozással A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

A300 víztartállyal A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 Alapértelmezett
– 8"-os érintőkijelző
– Őrlőmű (hátul bal oldalon)
– Forróvíz-kifolyó (bal oldalt)
– Vízcsatlakozás vagy víztartály
– Automatikus vízkőmentesítő rendszer

5.1.3 Opciók
– Kávébabtartály bővítője
– Egyszeres poradagoló
– Dupla poradagoló
– S1 gőzfúvóka (csak MS EC esetén)
– Zacckidobó (csak vízcsatlakozással)
– Ajtózár
– Lezárható kávébab- és portartály
– Franke Digital Services

5.2 Kiegészítő készülékek

5.2.1 Az EasyClean tisztítórendszerrel ellátott hűtőegység komponensei

Tejtartály

Ajtózár

Hőmérséklet-kijelző

Tisztítószertartály

Főkapcsoló
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5.3 Kezelői felület

1

2

17:11
08.03.2018

1 A Franke embléma segítségével válthat a kar-
bantartási szint és a termékválaszték között

2 Lapozás előre vagy hátra

5.4 A Quick Select kezelő üzemmód

A Quick Select kezelő üzemmód a standard beállítás az önkiszolgálási terület számára. Ha vendége kiválasztott egy
italt, a második lépésben további beállításokat végezhet, amennyiben engedélyezve vannak a termékopciók.

A kezelőfelület felépítése
– 1. szint: termékválaszték akár 5 oldalon, oldalanként 6, 12 vagy 20 termékgomb megjelenítése
– 2. szint: ital beállítása, termékopciók kiválasztása, készítés indítása

Egyedi beállítások
– Kijelzés: 2x3, 3x4 vagy 4x5 termék oldalanként
– Italok egyedi elrendezése
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6 TELEPÍTÉS

6.1 Előkészítési műveletek
Felállítás helye

– A felállítási hely feleljen meg a szükséges környezeti feltételeknek, és nem lehet szabad téren.
– A felállítási felület legyen sík és vízszintes.
– A helyszükségletre és a fúrási méretekre vonatkozó adatok a(z) Az A300 méretei [} 23] című fejezetben talál-

hatók

Elektromos csatlakozás
– A felállítás helyén rögzített csatlakozóaljzatnak kell rendelkezésre állnia.
– A csatlakozóaljzatnak megfelelő csatlakozóvezetékkel és biztosítékkal kell rendelkeznie. A szükséges csatlako-

zási értékeket a kávéfőző gép típustábláján találja.
– A kávéfőző gép hálózati csatlakozását hibaáram-védőkapcsolóval (FI-relével) kell biztosítani.
– A csatlakozóaljzat legyen a hálózati kábel hatósugarán belül.
– A csatlakozóaljzatot nem szabad hosszabbítóval ellátni.

Lefolyócsatlakozás (választható tartozék)
– A lefolyócsatlakozást szifonnal kell kialakítani.
– A szifon legyen a lefolyótömlő hatósugarában.
– A szifon és a lefolyótömlő mélyebben legyen elvezetve, mint a kávéfőző gép.
– A szifonnal való összeköttetés szabad lefolyószakaszon történjen.

Vízcsatlakozás (választható tartozék)
– A vízcsatlakozás a víztömlő hatótávolságában legyen.
– A vízcsatlakozás legyen tiszta és kiöblítve.
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6.2 Az A300 méretei
Minden méret mm-ben van megadva.
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Pulton való átvezetés Távolságok fent és a hátoldalon

Csak választható
zaccfiókhoz

Minimális távolságok
– A hátfaltól: 50 mm
– Felfelé: 200 mm (a kávébabtartály feltöltéséhez és kivételéhez)
– Jobbra: 100 mm (az ajtó kinyitásához)

6.3 A vízellátásra vonatkozó követelmények

6.3.1 Vízcsatlakozás

Víznyomás 80–800 kPa (0,8–8,0 bar)

Áramlási sebesség > 0,1 l/sec

Vízhőmérséklet < 25 °C

Bekötőelemek a vízcsatlakozáshoz G3/8-as hollandi anya és fémcső l = 1,5 m

A bekötéshez csak a szállított csőkészletet használja

– A vízcsatlakozásnak meg kell felelnie a műszaki adatokban foglalt követelményeknek, valamint a helyi előírá-
soknak és a nemzeti jogszabályoknak.

– A vízcsatlakozást biztosítani kell visszafolyás ellen.
– A vízcsatlakozásnak zárószeleppel és ellenőrizhető, elé kapcsolt szűrővel ellátott visszacsapó szeleppel kell ren-

delkeznie. A szűrőnek a tisztításhoz kivehetőnek kell lennie.
– A vizet tilos házi vízlágyító berendezésből nyerni.
– Legalább 100 szemes/colos szűrő (UL)

6.3.2 Vízminőség

Teljes vízkeménység: 4–8° nk (német vízkeménységi fok)

7–14° fk (francia vízkeménységi fok)

4,2-8,3 GPG

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

Savtartalom/pH-érték 6,5–7,5 pH

Klórtartalom < 0,5 mg/l

Kloridtartalom < 30 mg/l

TDS (teljes oldott sótartalom) 30–150 ppm (mg/l)

Elektromos vezetőképesség (mért) 50–200 µS/cm (mikrosiemens)

Vastartalom < 0,3 mg/l

– Szín: átlátszó
– Íz: friss és tiszta ízű
– Szag: nincs érzékelhető szaga
– Nincsenek rozsdarészecskék a vízben

6.3.3 Vízkeménység megállapítása mérőcsíkkal

TUDNIVALÓ
A gép vízkő miatti károsodása
Ha a vízkeménység hibásan van beállítva, akkor a kávéfőző gép vízköves lehet. A lerakódott vízkő károsíthatja a ká-
véfőző gépet.

a) Üzembe helyezés előtt mérje meg a vízkeménységet. Ezután állítsa be a mért vízkeménységet a(z) Üzembe he-
lyezés menüben.

A használt víz keménységi foka határozza meg a vízszűrő kapacitását (csak vízcsatlakozás esetén), illetve a vízkő-
mentesítési folyamatok közötti vízmennyiséget. Ha megadta a vízkeménységi fokot a gép programjában, akkor a víz-
kőmentesítési felszólítás automatikusan jelenik meg.

A használt víz keménységi foka határozza meg a vízszűrő kapacitását. Ha a gép programjában szerepel a víz ke-
ménységi foka, akkor a szűrőcserére való felszólítás automatikusan jelenik meg.

Vízkeménységmérő csík csomagban

1. Csomagolja ki a mérőcsíkot.

2. A mérőcsíkot 1 másodpercre merítse a vízbe.

3. Kissé rázza le a mérőcsíkot.

ð A mérőcsík elszíneződik.

4. Egy perc elteltével olvassa le az eredményt a
mérőcsíkról. A keménységi fokot a pirosra színe-
ződött mezők száma mutatja.

5. A mérési eredményeket adja meg a gép karban-
tartási menüjében Vízbeállítások [} 36].
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Átszámítási táblázat; vízkőmentesítési üzenetek vízszűrő nélküli gép esetén

Keménységi fok Eredmény a mérőcsí-
kon

Vízkeménység Vízkőmentesítési fel-
szólítás a következő
érték után:

Kötelező vízkőmente-
sítés a következő ér-
ték után:

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

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

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

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

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

Keménységi fok Eredmény a mérőcsíkon Vízkeménység

1 1 x piros >5° dH/>6°e/>9°fH

2 2 x piros >10° dH/>13°e/>18°fH

3 3 x piros >15° dH/>19°e/>27°fH

4 4 x piros >20° dH/>25°e/>36°fH

5 5 x piros >25° dH/>31°e/>45°fH

6.4 Kávéfőző gép felállítása és előkészítése

1. Ellenőrizze a csomagolást szállítási sérülések
szempontjából.

2. Csomagolja ki a készülékeket.

3. Ellenőrizze a kiszállított csomag teljességét
(lásd: A szállítmány tartalma és megbízás).

TUDNIVALÓ
Túlmelegedésből eredő kár
A faltól és a felfelé való túl kicsi távolság hőtorlódást okozhat a gépben és üzemzavarokhoz vezethet.

a) Vegye figyelembe az előírt beépítési méreteket és szabad tereket.

b) Ügyeljen arra, hogy a szabad terek ne legyenek lezárva.

6.5 A víz csatlakoztatása

TUDNIVALÓ
Vízkárok
Szakszerűtlenül kivitelezett vízcsatlakoztatás esetén vízkárok léphetnek fel. A vízcsatlakoztatás kifogástalan kivitele-
zése az üzemeltető felelőssége.

a) Vegye figyelembe a következő adatokat: Vízcsatlakozás [} 24].

b) Ellenőrizze a vízcsatlakozás tömörségét.
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Villáskulcs, 19 mm

1 Kávéfőző gép 2 Szűrő tömítéssel

3 Kávéfőző gép csatlakozója 4 Vízrendszer csatlakozója

5 Tömítés 6 Víztömlő

1. Alaposan öblítse ki a víztömlőt és a vízvezetéket
a szennyeződések eltávolításához.

2. A víztömlőt a szűrővel együtt csatlakoztassa a
kávéfőző gépre.

3. A víztömlőt a tömítéssel együtt csatlakoztassa a
vízrendszerre.

4. Húzza meg kézzel a csavarkötéseket.

 

5. Nyissa meg a vízellátást.

6. Ellenőrizze a vízcsatlakozás tömörségét.

6.6 A vízelvezetés csatlakoztatása

ü Rendelkezésre állnak a vízelvezető tömlő rögzíté-
séhez szükséges alkatrészek.

1. A vízelvezető tömlőt csatlakoztassa a kávéfőző
gépre.

2. A vízelvezető tömlőt úgy vezesse be a szifonba
(higiéniai zár), hogy legalább 50 mm szabad lefo-
lyószakasz [1] álljon rendelkezésre. A szifonnak
továbbra is szüksége van szellőzésre.

3. Ebben a helyzetben [nyíl] rögzítse a vízelvezető
tömlőt, hogy ne kerüljön mélyebbre a szifonban,
és ne húzzák ki véletlenül.
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4. Öntsön vizet a csepegtetőtálcába, és ellenőrizze
az elfolyást.

6.7 Az áramkör csatlakoztatása

FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
Az érintésvédelmi kapcsoló nélküli áramhálózatra való csatlakoztatás áramütés esetén halált okozhat.

a) Ügyeljen arra, hogy az elektromos hálózat érintésvédelmi kapcsolóval legyen biztosítva.

FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
A biztosítékkal el nem látott áramkörön végzett munkák áramütést okozhatnak.

a) Az elektromos berendezéseken csak szakképzett személyzet végezhet munkát. Betanított személyek csak
szakképzett elektromos szakember felügyelete mellett végezhetnek munkát az elektromos berendezéseken.

FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
A sérült tápkábelek, vezetékek vagy dugós csatlakozók áramütést okozhatnak.

a) Ne csatlakoztassan az elektromos hálózatra sérült tápkábeleket, vezetékeket vagy dugós csatlakozókat.

b) A sérült tápkábeleket, vezetékeket vagy dugóg csatlakozókat cserélje ki. 
Ha a tápkábel fixen van szerelve, értesítse a szerviztechnikust. Ha a tápkábel nem fixen van szerelve, rendeljen
és használjon új, eredeti tápkábelt.

c) Ügyeljen arra, hogy a gép és a tápkábel közelében ne legyenek forró felületek, például gáz-, villanytűzhely vagy
sütő.

d) Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne dörzsölődjön éles szélekhez.

1. Lássa el biztosítékkal a hálózatot. 2. Minden készüléket külön csatlakoztasson az
elektromos hálózathoz.

3. Kapcsolja be az áramkört.
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6.8 A gép bekapcsolása

1. Nyomja meg röviden a gombot [1].

ð A gép elindul.
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7 A GÉP ELSŐ BEKAPCSOLÁSA
Mihelyt csatlakoztatta az elektromos hálózatra, a gép bekapcsol. Az első bekapcsolás után a szoftver végigvezeti
Önt az alapbeállításokon, amelyeket végre kell hajtania az első üzembe helyezéskor. Minden alapbeállítás módosít-
ható utólag:

Konfigurálás [} 32]

1. Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózat-
hoz.

ð A gép elindítja és megnyitja a telepítési segé-
det.

2. Húzza le a védőfóliát a képernyőről.

3. Végezze el az alapbeállításokat a kezelőegység
útmutatásai szerint – lásd az alábbi táblázatot.

Nyelv, idő és dátum beállítása

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Nyelv – de (német)
– en (angol)
– fr (francia)
– ...

33 nyelv közül választhat

A nyelv azonnal átvált

Kijelzés 12/24 óra 12 óra

24 óra

Idő

– Óra
– Perc

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Óra beállítása

Perc beállítása

Dátum

– Nap
– Hónap
– Év

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Nap beállítása

Hónap beállítása

Év beállítása

Időzóna Időzóna kiválasztása a listából

A vízellátás beállításai

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Vízkeménység 1 – 5 keménységi fok Mért vízkeménység megadása Vízke-
ménység megállapítása mérőcsíkkal
[} 25]

A vízkeménység beállítása a víztar-
tállyal, illetve a vízcsatlakozással igen,
de vízszűrővel nem rendelkező gépek
esetén szükséges

Vízszűrő – Igen
– Nem

Csak vízcsatlakozással

Szűrőmennyiség Vízszűrő típusa

Lista

A használt szűrőtől és a vízkemény-
ségtől függően
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7.1 A vízkőmentesítő patron behelyezése

1. Vegye ki a zacctartályt.

2. A kulccsal nyissa ki az ajtó zárját (választható
tartozék).

3. Működtesse a reteszelést a belső oldalról, és
nyissa ki az ajtót.

4. Csavarja le a patron csavaros fedelét.

5. Távolítsa el a pecsétet.

6. A vízkőmentesítő patront ferdén alulról helyezze
be a piros befogóba.

7. Zárja be az ajtót.

8. Helyezze be a zacctartályt.

7.2 Források feltöltése
Csak azok a források jelennek meg, amelyek rendelkezésre állnak a(z) A300 konfigurációjában.

Az elkészítés módja, a pörkölt kávé és a kávéital alapján van szükség a megfelelő őrlési fokozat kiválasztására.
Eszpresszó, krémkávé vagy koffeinmentes kávé készítéséhez javasolt a külön őrlőművek használata. Így az egyes
pörköltkávé-fajtákhoz külön állítható be az őrlési fokozat. Őrlési fokozat beállítása [} 39]

Források feltöltése

Bal oldali kávébabtartály

Jobb oldali kávébabtartály

Portartály 2. pozíció

Forró tej

Közepes eszpresszó-pörkölés

Közepes pörkölés

Instant csokoládé

Teljes tej

Tejpor
Portartály 4. pozíció

Vissza Tovább

1. A tartályt a megadott nyersanyagokkal töltse fel.

2. Koppintson a következőre: Tovább.

ð Elvégezte a legfontosabb beállításokat, és most
elkészítheti első italát.

A standard italok beállításainak módosításához nyomja meg balra fent a Franke-emblémát. Vegye figyelembe a ke-
zelési útmutató Italok beállítása [} 33] című részében leírtakat is.

Az üzembe helyezés alatt megadott beállításokat bármikor módosíthatja a karbantartási menüben. Konfigurálás
[} 32]
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8 KONFIGURÁLÁS

8.1 Karbantartási szint előhívása

1. Koppintson balra fent a Franke-emblémára.

2. Adja meg a PIN-kódot.

3. Nyomja meg az OK gombot.

8.2 PIN-kódok
Gyárilag alapértelmezett PIN-kódok vannak beállítva:

Tulajdonos Szakember Kezelő

Alapértelmezett PIN-kód 1111 2222 7777

Saját PIN-kód
 ...  ...  ...

A Zárolt termékek és a Gép be-/kikapcsolása Be/Ki PIN-kódjait a Saját beállítások > Jogosultságok kezelése menüben
tulajdonosi szerepkörrel tekintheti meg és módosíthatja.

8.3 Saját beállítások

A gép beállítása

Források

Italok beállítása

Jogosultságok kezelése
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8.3.1 Italok beállítása

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

Export/import Italok válogatása

Feldolgozás Kibontás Másolás Beállítható Be

Kezelés Bevitel/funkció Megjegyzések

Export/import – POP (termékcsomag) biztosí-
tása

– Elmentett adatok betöltése

– Az italbeállítások mentése pendrive-ra, pl. szoftver-
frissítés előtt

– Az italbeállítások betöltése pendrive-ról a kávéfőző
gépre

Italok válogatása – Az ital pozíciójának módosítása
– Kijelzett italok számának beállítása (2x3, 3x4, 4x5)

1. Koppintson az Italok válogatása gombra.

2. Koppintson az eltolni kívánt italra.

3. Koppintson az ital célpozíciójára.

Feldolgozás Megjelölt ital feldolgozása

Megjelenítés/kibon-
tás

Meglévő italok összecsukása vagy kibontása

Másolás Meglévő italok másolása egy változat alapjaként

Beállítható – Igen
– Nem

Aktiválás/deaktiválás. Ha a funkció be van kapcsolva,
akkor a következő pontokban még módosíthatja az ital
beállításait:

– Csészeméret
– Kávébabfajta, feltéve, hogy egynél több kávébabfajta

van konfigurálva
– Aromaerősség

A Quick Select kezelő üzemmód [} 21]
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Ital feldolgozása

Kávé

Első kávébabfajta

Kávébabmennyiség

Vízmennyiség

Vízhőmérséklet

Fekete eszpresszó keverék
(balra)

Előfőzési profil

Ki KözepesRövid Hosszú

1

2

3
4

Kapucsínó

1 Aktív ital 2 Forrás (kávé, tej stb.)

3 Beállítási paraméter 4 Csúszka

8.3.2 Források beállítása

Az üzembe helyezés alatt megadott beállításokat (Források feltöltése [} 31]) bármikor módosíthatja.

Minden tartályhoz rögzítve van a rendelkezésre álló források listája, amelyből kiválaszthatja a megfelelőt.

Források hozzárendelése

Források beállítása

Bal oldali kávébabtartály

Jobb oldali kávébabtartály

Portartály 3. pozíció

Forró tej

Közepes eszpresszó-
pörkölés

Közepes pörkölés

Instant csokoládé

Teljes tej

Tejpor
Portartály 4. pozíció

1. tejfajta
előkészítése

Habprofil beállítása

1. Koppintson az előre beállított fajtára, ha egy for-
rást egy tartályhoz kíván rendelni.

2. Válassza ki a listából a megfelelő fajtát.

3. Ezt ismételje meg minden tartálynál.

4. A tejvezetékek feltöltéséhez válassza az 1. tejfaj-
ta előkészítése lehetőséget.
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Habprofil beállítása

A300 FM EC esetén beállíthatja a habprofilt kemény és folyékony habhoz is (standard beállítások: folyékony hab
10% levegőtartalom, kemény hab 35% levegőtartalom).

Habprofil beállítása

Teljes tej, meleg kemény hab

Teljes tej, meleg folyékony hab

Levegőhányad

Levegőhányad

Habbeállítások

Habbeállítások

Tesztelés

Tesztelés

1. Koppintson a Habprofil beállítása lehetőségre.

2. A kemény és a folyékony hab levegőtartalmát a
csúszkával állíthatja be.

3. Kattintson a(z) lehetőségre, hogy ellenőrizze, a
hab minősége megfelel-e az elvárásoknak.

4. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.

8.3.3 A gép beállítása

Nyelv

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Nyelv – de (német)
– en (angol)
– fr (francia)
– ...

33 nyelv közül választhat

A nyelv azonnal átvált

Dátum és pontos idő

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Kijelzés 12/24 óra 12 óra

24 óra

Dátum

– Nap
– Hónap
– Év

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Nap beállítása

Hónap beállítása

Év beállítása

Idő

– Óra
– Perc

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Óra beállítása

Perc beállítása
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Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Időzóna Időzóna kiválasztása a listából

Kapcsolóórák

Alapbeállítások

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Energiatakarékosság – Aktív
– Ki

Aktív érték esetén beállíthatja a várakozási időt

Tartomány: 15‒120 perc

Automatikus be-/ki-
kapcsolás

– Aktív
– Ki

– Kapcsolóóra be- és kikapcsolása
– Időkapcsoló kezelése a stifttel

Kapcsolóórák kezelése

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Művelet – Automatikus bekapcsolás
– Automatikus kikapcsolás

A kapcsolóóra funkciójának kiválasztása

Óra 0 ‑ 23 Be-/kikapcsolási idő beállítása

Perc 0 ‑ 59

Ismétlés minden hét-
főn

– Igen
– Nem

Kapcsolóóra bekapcsolása/kikapcsolása minden nap

...

Ismétlés minden va-
sárnap

Vízbeállítások

A vízellátás beállításai

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Vízszűrő aktív – Igen
– Nem

– Igen: megjelenik a csúszka a használati időtartam ill.
a vízszűrőhöz tartozó vízmennyiség megadására (a
használt szűrőtől függően)

– Nem: vízkeménység beállítása

Vízkeménység 1 – 5 keménységi fok Mért vízkeménység beállítása a csúszkával Vízkemény-
ség megállapítása mérőcsíkkal [} 25]

A vízkeménység beállítása a víztartállyal, illetve a vízcsat-
lakozással igen, de vízszűrővel nem rendelkező gépek
esetén szükséges

Gyári beállítások

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Visszaállítás a gyári
beállításokra

Minden beállítás, köztük néhány termék is elvész!
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Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Termékek visszaállítá-
sa a gyári beállítások-
ra

Egyes termékbeállítások elvesznek!

Rendszerinformációk

Kategória Érték

Teljes verzió A gép szoftverének telepített verziója

Alrendszer-verziók
Gép Géptípus

Sorozatszám [Sorozatszám]

FPC A Franke-termékkatalógus telepített verziója

POP (termékcsomag) A termékcsomag telepített verziója (termékhozzárende-
lés/-kiválasztás)

Licenc Ha van, a Franke Digital Services aktív licence

A Ethernet-eszköz
IP-cím

MAC-cím

8.3.4 Jogosultságok kezelése
A szerepek a következő hierarchiába szerveződnek: szerviztechnikus > tulajdonos > kezelő > karbantartó.

Szerepkörök és jogok

Művelet Szerviztechnikus Tulajdonos Szakember Kezelő

PIN módosítása és
teszttermékek aktivá-
lása

Igen (minden szerep-
nél)

Igen (az alárendelt
szerepnél)

Nem Nem

Termékek hozzáadá-
sa/módosítása/eltá-
volítása/adaptálása

Igen Igen (korlátozott funk-
cionalitás)

Nem Nem

Számláló megtekinté-
se

Igen Igen Igen Nem

Végezzen tisztítást Igen Igen Igen Igen

Szoftverfrissítés vég-
rehajtása (USB)

Igen Nem Igen Nem
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9 BETÖLTÉS ÉS KIÜRÍTÉS

9.1 Gép feltöltése

TUDNIVALÓ
A tartályok hibás feltöltése
A hibás betöltés miatt nem megfelelő termékek készülnek, és a gép is károsodhat.

a) Töltse be a kávébabot a kávébabtartályba.

b) Töltsön automatában használható port a portartályba.

Tartálypozíciók

1 Kávébabtartály 1. pozíció 2 Kávébabtartály 2. pozíció

3 Portartály 3. pozíció 4 Portartály 4. pozíció

9.2 A pörkölt kávébab kezelése és tárolása
Az italok optimális minőségénél döntő tényező a használt kávébab frissessége.

– A pörkölt kávébabot mindig közvetlenül felhasználás előtt töltse a kávébabtartályba. Így a lehető legtöbb aroma
jut a csészébe. Csak annyi kávébabot töltsön a tartályba, amennyit ugyanaznap, a következő néhány órán belül
elhasznál. A kávébabtartályok nem tárolórekeszek.

– Mindig alaposan zárja le a kávébabtartályt. A kinyitott kávécsomagolást mindig gondosan csukja vissza
– A pörkölt kávét hideg, száraz és fénytől védett helyen tárolja, de ne a hűtőszekrényben.
– A pörkölt kávét használat után szükség szerint rendelje újra – rendszeresen kis mennyiségeket a kávé nagyobb

frissessége érdekében.
– Válasszon kisebb méretű csomagokat, pl. 250 vagy 500 g-osat az 1 kg-os helyett. Így elkerülheti a megkezdett

csomagok tárolását, vagy a túlságosan megtöltött kávébabtartályokat.
Adott ideig, pl. egy héten keresztül figyelje, hogy mekkora a fogyasztás. Jegyezze fel, hogy mikor és mennyi kávéba-
bot tölt a tartályba, és úgy határozza meg a mennyiséget, hogy a friss kávébab mindig rendelkezésre álljon a követ-
kező néhány órára. Jelölje meg a kávébabtartály maximális betöltési mennyiségét, pl. egy matricával.
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9.3 Kávébab betöltése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély
A kávébabtartályba vagy a darálóba kerülő idegen tárgyak szilánkok kirepülését és személyi sérüléseket okozhat-
nak.

a) Ne tegyen tárgyakat a kávébabtartályba vagy a darálóba.

1. Emelje le a kávébabtartály fedelét.

2. Töltsön be kávébabot.

3. Helyezze fel a fedelet.

9.4 Őrlési fokozat beállítása
Az őrlési fokozat az egyes őrlőműveknél külön állítható be. Gyári beállítás: közepes.

– A finomabb őrléshez tolja jobbra a kart.
– A durvább őrléshez tolja balra a kart.
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9.5 Por betöltése

1. Emelje le a portartály fedelét.

2. Töltsön be automatikus főzésre alkalmas port.

3. Helyezze fel a fedelet.

9.6 Víztartály feltöltése

TUDNIVALÓ
A gép károsodása
Ha tejet tölt a víztartályba, az károsíthatja a készüléket.

a) A víztartályba csak vizet töltsön.

b) Ha véletlenül tejet töltött a víztartályba, válassza le a gépet az elektromos hálózatról, és lépjen kapcsolatba a
szervizzel.

Az optimális Vízminőség [} 24] az italok minősége és a gép megbízható működésének és hosszú élettartamának
szempontjából egyaránt alapvető jelentőségű.

1. Nyissa fel a fedelet. 2. Emelje meg és vegye ki a víztartályt.
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3. Szükség esetén tisztítsa meg a víztartályt.

max.

4. Töltse fel a víztartályt a jelölésig friss vízzel. Víz-
minőség [} 24]

5. Helyezze be a feltöltött víztartályt, és zárja be a
fedelet.

9.7 Tej betöltése

VIGYÁZAT
Csírák a nyerstejben
A nyerstejben található csírák veszélyeztethetik az egészséget.

a) Ne használjon nyerstejet.

b) Csak pasztőrözött tejet vagy tartós tejet használjon.

TUDNIVALÓ
A gép károsodása
Nem megfelelő folyadékok használata a gép károsodását okozhatja.

a) A tejtartályba csak tejet töltsön.

b) A tejtartály tisztításához vizet és kímélő tisztítószert használjon.

TUDNIVALÓ
Az italminőség romlása
A tej nem megfelelő kezelése minőségi problémákat okozhat.

a) A tejet csak tiszta tartályba töltse be.

b) Csak előhűtött tejet (2-5 °C) használjon.

c) A tejtartály belső oldalát, a tejcsöveket és a tejtartály fedelét csak tiszta kézzel fogja meg vagy viseljen eldob-
ható kesztyűt.

Tisztítást vagy feltöltést követően a tejrendszer előkészítése félautomata módon történik. Kérjük, tartsa be az ese-
ményüzenetekben lévő utasításokat. Az eseményüzenetekhez való hozzáférés a vezérlőpulton keresztül történik.
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9.7.1 Tej betöltése az SU05 hűtőegységbe

1. Nyissa ki az ajtót.

2. Kapcsolja be a hűtőegységet.

ð Megjelenik az aktuális hűtőtér-hőmérséklet.

3. Távolítsa el a tejtartály fedelét a felszívócsővel
együtt, majd tegye le egy tiszta felületre.

4. Töltse fel a tartályt maximum 5 l hűtött tejjel.

5. Helyezze fel a tejtartály fedelét.

6. Tolja be a tejtartályt a hűtőtérbe ütközésig.

7. Zárja be az ajtót.

9.8 Zacctartály kiürítése

TUDNIVALÓ
Penészképződés
A kávémaradványok penészképződést okozhatnak.

a) Legalább naponta egyszer ürítse ki, és tisztítsa meg a zacctartályt.

1. Vegye ki a zacctartályt. 2. Ürítse ki a zacctartályt.
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3. Tisztítsa meg és szárítsa meg a zacctartályt. 4. Helyezze be a zacctartályt.

9.9 Portartály kiürítése

TUDNIVALÓ
Szennyeződés por miatt
A por kieshet a portartályból.

a) A portartályt mindig függőleges helyzetben és zárt állapotban szállítsa.

1. Vegye ki a zacctartályt.

2. A kulccsal nyissa ki az ajtó zárját (választható
tartozék).

3. Működtesse a reteszelést a belső oldalról, és
nyissa ki az ajtót.

4. Húzza el a reteszelő csúszkát.

5. Emelje fel és távolítása el a portartályt.

6. Ürítse ki a portartályt.

7. Az üres portartály felhelyezése után tolja be a re-
teszelő csúszkát.

8. Zárja be az ajtót.
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TUDNIVALÓ
A működés romlása
A helytelenül reteszelt kávébab- és portartály hátrányosan befolyásolhatja a kávéfőző gép működését és a termék-
minőséget.

a) Tolja be ütközésig a reteszelő csúszkát.

9.10 A hűtőegység kiürítése

VIGYÁZAT
Egészségkárosodás csíraképződés miatt
Elégtelen tisztítás esetén élelmiszer-maradványok rakódhatnak le a gépben és a kifolyókban, és elszennyezhetik a
termékeket.

a) Ne használja a gépet, ha azt nem tisztították meg az útmutató szerint.

b) Tisztítsa meg naponta a gépet az útmutató szerint.

c) Tájékoztassa a kezelőszemélyzetet a szükséges tisztítási intézkedésekről.

TUDNIVALÓ
Romlott tej
Elégtelen hűtés vagy higiénia esetén a tej megromolhat.

a) Csak előhűtött tejet használjon (2,0−5,0 °C).

b) A tejet csak a hűtőegység üzemideje alatt tárolja a hűtőegységben. A hűtőegység üzemidején kívül – például éj-
szaka – hűtőszekrényben tárolja a tejet.

c) Naponta egyszer tisztítsa meg a gépet és a hűtőegységet.

d) A felszívótömlőt, a tejtartály belső oldalát és a tejtartály fedelét csak tiszta kézzel fogja meg, vagy viseljen el-
dobható kesztyűt.

e) A tartály fedelét és a felszívótömlőt csak tiszta felületre tegye le.

TUDNIVALÓ
A tejrendszer eltömődése
A nem megfelelő tisztítókendők szálai bekerülhetnek a rendszerbe, és ott dugulást okozhatnak. Ez a gép károsodá-
sát okozhatja.

a) A tejtartály tisztításához mikroszálas kendőt használjon.

1. Nyissa ki az ajtót. 2. Húzza ki a tejtartályt.
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3. A tejet hűtőszekrényben tárolja, illetve szükség
esetén ártalmatlanítsa.

4. Tisztítsa meg a tejtartályt, a tejjel érintkező al-
katrészeket és a hűtőegység hűtőterét.

5. Helyezze be a megtisztított tejtartályt.

6. Kapcsolja ki a hűtőegységet, ha már nincs rá
szükség. A benti szagképződés elkerülése érde-
kében a kikapcsolt hűtőegység ajtaját résnyire
hagyja nyitva.
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10 ITALOK KÉSZÍTÉSE

FIGYELMEZTETÉS
Forrázásveszély!
A forró italok forrázást okozhatnak.

a) Legyen óvatos a forró italokkal.

b) Csak ivásra alkalmas edényeket használjon.

10.1 Italok készítése a Quick Select funkcióval

1. Helyezzen egy megfelelő ivóedényt a kifolyó alá.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

2. Válassza ki a terméket.

ð Megjelenik a termékelőnézet.

3. Válassza ki a termékopciókat.

4. Indítsa el az italkészítést a zöld gombbal.

ð Az ital készítése elkezdődik.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

ð Amint elkészült a termék, megjelenik a termék-
választék.
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11 TISZTÍTÁS

11.1 Bevezető
A tökéletes kávéélmény érdekében a kávéfőző gépnek tökéletesen tisztának kell lennie. Tisztítsa meg kávéfőző gé-
pét legalább naponta egyszer, szükség esetén akár többször is.

Az automatikus tisztítás funkció a kávéfőző gép és a hűtőegység tisztítását foglalja magában.

Szükséges tartozékok
– Tisztítótabletták
– Mikroszálas törlőkendő
– Kefekészlet
– Csepegtetőtartály (csak lefolyócsatlakozás nélküli gépeknél)

Tejrendszerrel rendelkező gépekhez szükséges tartozékok

– Tejrendszertisztító
– SU05 tisztítószertartály esetén

TUDNIVALÓ
Elszennyeződött tartozékok
Az elszennyeződött tartozékok kedvezőtlenül befolyásolhatják a gép működését és az italok minőségét.

a) Tisztítsa meg a tartozékokat az ötlépéses módszerrel.

b) Vegye figyelembe a tartozékokra vonatkozó útmutatókat.

A kávéfőző gép kivehető részei nem tisztíthatók mosogatógépben.

Emellett kézi tisztítást igényelnek a következők:
– A hűtőtér belső felületei
– Az ajtó belső oldala és az ajtótömítés
– A tejtartály és a tejtartály fedele
– Szívótömlő, elszívótoldat
– Portartály

Tisztítás hetente [} 49]

11.1.1 Ötlépéses módszer

1. Távolítsa el a durva szennyeződéseket ecsettel
vagy kefével.

2. Áztassa be az alkatrészeket forró, kímélő tisztí-
tóoldatba.

3. Mossa ki az alkatrészeket.

4. Alaposan öblítse le az alkatrészeket.

5. Szárítsa meg az alkatrészeket.
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Kivehető alkatrészek

11.2 Tisztítás indítása

FIGYELMEZTETÉS
Forrázásveszély!
Tisztítás közben forró folyadék vagy gőz lép ki, ami sérüléseket okozhat.

a) A tisztítási folyamat során a kifolyók közelében ne végezzen semmilyen műveletet.

A gép a tisztítást követően visszavált a karbantartási szintre vagy energiatakarékos üzemmódba. A kívánt opciót
szerviztechnikusa állíthatja be.

1. Koppintson balra fent a Franke-emblémára.

2. Adja meg a PIN-kódot. PIN-kódok [} 32]

3. Nyomja meg az OK gombot.
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Saját beállítások

Számláló

Tisztítás és karbantartás

4. Válassza ki a Tisztítás és karbantartás lehetősé-
get.

Kávéfőző gép tisztítása

Kávéfőző gép vízkőmentesítése

Kávéfőző gép öblítése

Törlésvédelem

5. Koppintson a következőre:  A kávéfőző gép tisztí-
tása.

6. A tisztítás indításához nyomja meg az Igen gom-
bot.

7. Kövesse a kezelőfelületen megjelenő utasításo-
kat, majd nyugtázza az elvégzett munkalépése-
ket a Tovább gomb megnyomásával.

ð A gép megjeleníti a következő lépést.

A lefolyócsatlakozás nélküli gépeknél tartsa készenlétben a csepegtetőtálcát, és helyezze a csepegtetőrácsra, ha a
képernyőn megjelenik az erre vonatkozó üzenet.

11.3 Tisztítás hetente
A gép jelen fejezetben felsorolt alkatrészeit legalább hetente egyszer tisztítsa meg, a napi tisztítási folyamat kiegé-
szítéseképpen. Azonnal tisztítsa meg a gépet, ha szennyeződéseket észlel. Ehhez vegye figyelembe a tisztítási út-
mutatóban leírtakat.

11.3.1 Víztartály tisztítása (ha van)

Naponta ellenőrizze a víztartályt szennyeződés és vízkő szempontjából. Szennyeződés vagy vízkő esetén azonnal vé-
gezzen tisztítást.
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1. Vegye ki a víztartályt, és ürítse ki.

2. Tisztítsa meg a víztartályt az ötlépéses módszer-
rel.

11.3.2 Portartály tisztítása (ha van)

1. Vegye ki a zacctartályt.

2. A kulccsal nyissa ki az ajtó zárját (választható
tartozék).

3. Működtesse a reteszelést a belső oldalról, és
nyissa ki az ajtót.

4. Húzza el a reteszelő csúszkát.

5. Emelje fel és távolítása el a portartályt.

6. Ürítse ki a portartályt.

7. Tisztítsa meg a portartályt törlőkendővel. Szük-
ség esetén használjon mosogatószert. Törölje ki
a portartályt száraz törlőkendővel.

8. Helyezze fel a portartályt.

9. Tolja be a reteszelő csúszkát.

10. Zárja be az ajtót és helyezze be a portartályt.

11.3.3 A csepegtetőrács és a csepegtetőtálca tisztítása

TUDNIVALÓ
Túlfolyó folyadék
Lefolyócsatlakozással rendelkező gépekre érvényes! Ha még maradt víz a csepegtetőtálcában, akkor ez túlfolyhat,
amikor kihúzza a csepegtetőtálcát a lefolyócsatlakozással rendelkező gépeknél.

a) A csepegtetőtálca kivétele előtt ellenőrizze, hogy a maradék víz lefolyt-e.
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1. Tisztítsa meg a csepegtetőtálcát és a csepegte-
tőrácsot az 5 lépéses módszerrel.

2. A csepegtetőtálca fedelének alján lévő lemeze-
ket alaposan tisztítsa meg.

A csepegtetőtálca hátoldala [1] legyen tiszta és száraz kívül és belül is. Másként előfordulhat, hogy a csepegtetőtál-
ca töltöttségérzékelője hibás üzenetet küld.

Ha a kávéfőző gépet vízelvezető rendszerhez csatlakoztatta, akkor a csepegtetőtálca hátoldalán két O-gyűrű [2] ta-
lálható. Ezeket vízzel meg kell nedvesíteni, hogy a csepegtetőtálca teljesen a helyére tudjon pattanni. Másként a ka-
pacitív érzékelő nem fogja érzékelni a csepegtetőtálcát.

11.3.4 Képernyő tisztítása

1. Balra fent koppintson a Beállítások szimbólumra.

2. Válassza ki a Tisztítás és karbantartás lehetősé-
get.

3. Válassza a Törlésvédő lehetőséget.

ð A kezelőfelület 20 másodpercig zárolt állapot-
ba kerül.

4. A felületet nedves kendővel tisztítsa meg.

11.3.5 A gép felületének tisztítása

1. A gép felületét egy nedves kendővel tisztítsa
meg.

2. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószert.
TUDNIVALÓ! Ne használjon maró hatású tisz-
títószert.
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11.4 Kávéfőző gép öblítése

FIGYELMEZTETÉS
Forrázásveszély!
Az öblítés során a gépből forró víz lép ki.

a) A tisztítási folyamat során a kifolyók közelében ne végezzen semmilyen műveletet.

b) Ne tegyen semmit a csepegtetőrácsra.

c) FORRÁZÁS ESETÉN: A sérülést azonnal hűtse le, és a sérülés fokától függően forduljon orvoshoz.

Az öblítés nem helyettesíti a napi tisztítást! Az öblítést a kávéból és a tejrendszerből származó maradékok eltávolítá-
sa érdekében kell elvégezni.

A gép bizonyos időközönként, valamint be- és kikapcsoláskor automatikus öblítést végez.

1. Koppintson balra fent a Franke-emblémára.

2. Adja meg a PIN-kódot. PIN-kódok [} 32]

3. Nyomja meg az OK gombot.

Saját beállítások

Számláló

Tisztítás és karbantartás

4. Válassza ki a Tisztítás és karbantartás lehetősé-
get.

Kávéfőző gép tisztítása

Kávéfőző gép vízkőmentesítése

Kávéfőző gép öblítése

Törlésvédelem

5. Koppintson a A kávéfőző gép öblítése lehetőség-
re, majd nyugtázza.

ð Megtörténik a kávéfőző öblítése.
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11.5 Ápolókészlet
A kávéfőző gép egyes alkatrészei idővel elkophatnak vagy erősen elszennyeződhetnek, ami cserét tesz szükséges-
sé. Ez előfordulhat olyankor is, amikor még nem esedékes a szerviztechnikus által végzett karbantartás. Az érintett
alkatrészek egyszerű újrarendelhetősége érdekében állítottuk össze ezt a listát. A következő alkatrészeket Ön is ki-
cserélheti.

Kép Mennyi-
ség

Cikkszám Cikk megnevezése Megjegyzések

1 560.0001.696 Főzőmodul, Ø 43,
0,6 mm-es tekerccsel

A cikkszám mindig a főzőmodul melletti
matricáról olvasható le. A következő fe-
jezet leírja a szükséges kezelési lépése-
ket.

Főzőmodul cseréje [} 54]
1 560.0001.697 Főzőmodul, Ø 50E,

0,6 mm-es tekerccsel
A cikkszám mindig a főzőmodul melletti
matricáról olvasható le. A következő fe-
jezet leírja a szükséges kezelési lépése-
ket.

Főzőmodul cseréje [} 54]
1 560.0593.645 Habosító fej,

FCS4070 FM EC
Az FM vagy MS kivitel a típustábláról ol-
vasható le. A típustábla a gép belsejé-
ben található.

Kávéfőző gép [} 17]
1 560.0594.309 Habosító fej, MS EC

FCS4070
Az FM vagy MS kivitel a típustábláról ol-
vasható le. A típustábla a gép belsejé-
ben található.

Kávéfőző gép [} 17]
1 560.0589.901 Kettős tejkimenet,

FCS4070
Azonos kivitel FM és MS esetén

1 560.0613.850 Egyszeres tejkimenet

1 560.0001.074 Elszívótömlő felszerel-
ve, 300 mm

Tejbeszívó vezeték SU05 hűtőegység-
hez

Az EasyClean tisztítórendszerrel ellátott
hűtőegység komponensei [} 20]

1 560.0486.469 Tömlő, Ø 9/5x1000
MVQ

Szívótömlő, 1000 mm minden más tej-
rendszerhez. A csőhosszt mindig rövi-
dítse meg a szükséges mértékben. A
KE200 hűtőegységhez 400 mm tömlő-
hossz szükséges.

1 560.0001.187 Keverőkamra Porrendszerhez

1 560.0580.820 Keverőkamra fedele Porrendszerhez
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Kép Mennyi-
ség

Cikkszám Cikk megnevezése Megjegyzések

2 560.0578.001 O-gyűrű, 13x1,5
EPDM

Lefolyós csepegtetőtálca tömítése

Csak vízcsatlakozással rendelkező kivi-
telnél

11.5.1 Főzőmodul cseréje

1. Ürítse ki és válassza le a gépet az elektromos
hálózatról.

2. Vegye ki a gépből a zacctartályt.

3. Nyissa ki a gép ajtaját.

 

4. Oldja ki a főzőmodul reteszelését az óramutató
járásával ellentétesen.

5. Előrefelé vegye ki a főzőmodult.

6. Helyezze be az új főzőmodult.

7. A főzőmodul reteszelését az óramutató járásával
megegyező irányban rögzítse.

8. Zárja be a gép ajtaját.

9. Helyezze be a gépbe a zacctartályt.

10. Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózat-
hoz.
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12 VÍZKŐMENTESÍTÉS
Az egyenletes italminőség és a kávéfőző gép megbízható működése érdekében rendszeresen vízkőmentesíteni kell
a gépet. A(z) A300 automatikus vízkőmentesítő rendszerrel van felszerelve. Ha vízkőmentesítésre van szükség, ez
megjelenik a kávéfőző gép kezelőegységén. Vízkőlerakódás elsősorban az új fejlesztésű, energiatakarékos fűtőpat-
ronban lehetséges.

A vízkőmentesítéshez csak a Franke vízkőoldó koncentrátumát használhatja (cikkszám: 560.0589.837). Ez biztosít-
ja a megbízható vízkőmentesítést.

a) Rendelje meg a vízkőoldó koncentrátumot, hogy azonnal végre tudja hajtani a vízkőmentesítést, amint a kávé-
főző gép kezelőegységén megjelenik a felszólítás.

12.1 A vízkőmentesítés esedékessége
A(z) A300 üzembe helyezése során a gép felszólítja Önt, hogy határozza meg és a szoftverbe írja be a vízkeménysé-
get Vízkeménység megállapítása mérőcsíkkal [} 25]. Ennek alapján számolja ki a gép a következő vízkőmentesíté-
sig hátralévő vízmennyiséget.

Vízszűrő nélküli gépek
A vízkőmentesítési felszólítás a kiszámított vízmennyiség elérése után, vagy legkésőbb tizenkét nap elteltével jelenik
meg. A vízkőmentesítési felszólítás után a(z) A300 még két napig használható. Ezután a rendszer blokkolja mindad-
dig, amíg végre nem hajtja a vízkőmentesítést.

Vízcsatlakozással és vízszűrővel rendelkező gépek
A vízkőmentesítési felszólítás tizenkét üzemelési nap után jelenik meg. A vízkőmentesítési felszólítás után a(z) A300
addig használható, amíg a fennmaradó vízmennyiséget el nem használja. Ezután a rendszer blokkolja mindaddig,
amíg végre nem hajtja a vízkőmentesítést.

12.2 Vízkőmentesítés végrehajtása
Ha vízkőmentesítésre van szükség, megjelenik egy üzenet a kávéfőző gép kezelőegységén. Az üzenetet bezárhatja,
ha nem akarja a működést befolyásolni. A vízkőmentesítés elindítására a következő lehetőségei vannak:

– Vízkőmentesítés a következő tisztítással együtt (alapbeállítás)
– Tisztítástól független vízkőmentesítés – a vízkőmentesítés automatikus indítása egy adott időpontban
– A vízkőmentesítés manuális indítása

TUDNIVALÓ
A vízkőmentesítés megszakítása
Víztartállyal rendelkező gépeknél: ha a víztartály üres vagy a csepegtetőtálca tele van, akkor a rendszer nem hajtja
végre az automatikus vízkőmentesítést.

a) Tisztítás/vízkőmentesítés előtt ürítse ki a csepegtetőtálcát.

b) Tisztítás/vízkőmentesítés előtt töltse fel a víztartályt.

c) A kezelőegységen megjelenő útmutató szerint pozicionálja a tisztítószertartályt a csepegtetőrácsra.
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12.2.1 Tisztítás utáni vízkőmentesítés
Alapbeállítás szerint az esedékes vízkőmentesítés közvetlenül a következő tisztítás után elindul, ismételt rákérdezés
nélkül. Ehhez nincs szükség további műveletre a felhasználó részéről. A vízkőmentesítés kb. 15 - 25 percet vesz
igénybe, a gép típusától függően. A tisztítás elindítása előtt vízkőmentesítésnél a rendszer ellenőrzi, hogy elegendő
vízkőoldó koncentrátum áll-e rendelkezésre. Ha nem elegendő a vízkőoldó koncentrátum már nem elegendő, akkor
megjelenik egy felszólítás a vízkőmentesítő patron cseréjére. A vízkőmentesítő patron behelyezése [} 31]

12.2.2 Tisztítástól független vízkőmentesítés

A szerviztechnikus megadhat egy időpontot a gép üzemidején kívül is a vízkőmentesítés végrehajtására, hogy a víz-
kőmentesítés ne zavarja a kávéfőző gép üzemeltetésében.

12.2.3 Vízkőmentesítés manuális indítása

FIGYELMEZTETÉS
Forrázásveszély!
Vízkőmentesítés közben forró folyadék vagy gőz lép ki, ami sérüléseket okozhat.

a) A tisztítási folyamat során a kifolyók közelében ne végezzen semmilyen műveletet.

1. Koppintson balra fent a Franke-emblémára.

2. Adja meg a PIN-kódot. PIN-kódok [} 32]

3. Nyomja meg az OK gombot.

Saját beállítások

Számláló

Tisztítás és karbantartás

4. Válassza ki a Tisztítás és karbantartás lehetősé-
get.

Kávéfőző gép tisztítása

Kávéfőző gép vízkőmentesítése

Kávéfőző gép öblítése

Törlésvédelem

5. Válassza a Vízkőmentesítés lehetőséget.

ð Az automatikus vízkőmentesítés elindul, és út-
mutatást nyújt a következő lépésekhez.
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13 HIBAELHÁRÍTÁS

13.1 Hibaüzenetek
Hiba esetén a vezérlőpulton a hibakategóriának megfelelő szimbólum színesen kiemelve jelenik meg. Ha erre kop-
pint, megjelenik egy ablak további információkkal, illetve a hibaelhárításra vonatkozó útmutatóval.

Zárás

A szemeskávé-tartály üres. Töltse fel

szemes kávéval.

2020-05-27
11:35

Kezelési utasítást tartalmazó üzenet

Súlyos hibák esetén a gépet újra kell indítani.

a) Indítsa el újra a gépet [} 59].

b) Ha nem indul el a gép, ellenőrizze a tápellátást.

c) Ha a gépet nem lehet újraindítani, illetve a hiba nem hárítható el, lépjen kapcsolatba a szerviztechnikusával.

13.1.1 Hibaüzenetek színkódja

Átmeneti szünet

A rendszer működése még nem korlátozott

A rendszer működése korlátozott

Egyes alapanyagok, illetve valamennyi alapanyag le van tiltva

13.2 Hibaelhárítás a kávéfőző gépen
Hibaüzenet/probléma Lehetséges ok Teendő

Megjelenik az E663 A cse-
pegtetőtálca megtelt hiba-
üzenet, noha kiürítette a
csepegtetőtálcát

Az érzékelő jelét zavarják a csepegtető-
tálca belsejében visszamaradt anyagok

Tisztítsa és szárítsa meg a csepegtetőtálca
belsejét. Emellett tisztítsa és szárítsa meg a
csepegtetőtálca beszerelésének helyét is

Az érzékelő jelét zavarja a csepegtető-
tálca nedves hátoldala

Tisztítsa és szárítsa meg a csepegtetőtálca
hátoldalát
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Hibaüzenet/probléma Lehetséges ok Teendő

A tej megfagyott A hűtőegység előírt hőmérséklete túl
alacsonyra van állítva

Állítsa 1-2 °C-kal magasabbra az előírt hő-
mérsékletet

– SU05 hűtőegység: tartsa lenyomva a hő-
mérséklet-szabályozó beállítógombját
mindaddig, amíg az előírt hőmérséklet
villogni nem kezd. A navigációs gombok-
kal növelje az előírt hőmérsékletet. A be-
állítógombbal erősítse meg az új előírt
hőmérsékletet.

– KE200: a KE200 hátoldalán található egy
hőmérséklet-határoló. Ezzel állítsa be a
kívánt hőmérsékletet

A tej megfagyott (víz a hűtő-
térben)

A hűtőegység ajtajának tömítése nem
tömör

Ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelően van-e
behelyezve, és az ajtó teljesen bezáródik-e

A hűtőegység nem éri el a
tejhőmérsékletet

A hűtőegység légkeringése nem megfe-
lelő

Tartsa be a hűtőegység minimális távolságát
a faltól (min. 50 mm)

A vízkőoldó koncentrátum
nem adagolható (E409 hiba-
üzenet)

A vízkőmentesítő patron tömítése sérült
vagy szennyezett, illetve a vízkőmente-
sítő patron üres

Ellenőrizze a vízkőmentesítő patron töltöttsé-
gét. Ellenőrizze a tömítőgyűrűvel ellátott piros
adaptert, és szükség esetén tisztítsa meg a
vízkőoldó kristályaitól. Hajtsa végre még egy-
szer a vízkőmentesítést

A vízkőmentesítő patront ki
kell cserélni, noha még nem
üres

A vízkőmentesítő patron tömítése sérült
vagy szennyezett

Helyezzen be új vízkőmentesítő patront, majd
ellenőrizze a tömítőgyűrűvel ellátott piros
adaptert, és szükség esetén tisztítsa meg a
vízkőoldó kristályaitól

1. átfolyásmérő-hiba (E79
hibaüzenet)

A vízátfolyás zavara Ellenőrizze a víztartálynál ill. a vízcsatlakozó-
nál lévő csatolót

Ha a hibaüzenet egy termék kiadásakor jele-
nik meg, akkor valószínűleg a főzőmodul szi-
tája tömődött el

– Állítsa az őrlést durvább fokozatra és/
vagy csökkentse az őrlési mennyiséget

– Szerelje ki és öblítse át a főzőmodult
– Indítsa el a kávéfőző gép tisztítását

Az érintőképernyő nem rea-
gál megfelelően

A gép szoftvere túlterhelt A hibaelhárításra két lehetősége van:

– 1. lehetőség: Tartsa 10 másodpercig le-
nyomva a kezelőegység jobb oldalán lévő
piros gombot az újraindításhoz

– 2. lehetőség: Válassza le a kávéfőző gé-
pet az áramhálózatról. 1 perc elteltével
csatlakoztassa újra a kávéfőző gépet az
áramhálózatra. A bekapcsoláshoz nyom-
ja a kezelőegység jobb oldalán lévő piros
gombot

A rendszer nem ismeri fel a
víztartály vízszintjét

Maradványok vagy lerakódások a víztar-
tály belső oldalán

Tisztítsa meg és öblítse ki alaposan a víztar-
tályt
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Hibaüzenet/probléma Lehetséges ok Teendő

Nincs tej vagy csak tejhab
képződik

Tömítetlen szívótömlő ill. tejvezeték Ellenőrizze a kifolyóadapter helyzetét, és
szükség esetén tisztítsa meg azt. SU05 hűtő-
egység: ellenőrizze a szívótömlő csatlakozá-
sánál lévő O-gyűrűt. Ellenőrizze és szükség
esetén cserélje ki a szívótömlőt

A tej nem folyik megfelelő-
en a tejkimenetből

A tisztítás során nem megfelelően sze-
relte vissza a tejkimenetet

Indítsa el a kávéfőző gép tisztítását, és az
érintőkijelzőn megjelenő útmutatás szerint
szerelje be a tejkimenetet. A tejkimenet
ezenkívül az ápolási készlet része, lásd Ápoló-
készlet [} 53]

13.2.1 A gép újraindítása

1. Tartsa 10 másodpercig lenyomva a gombot [1].

ð A gép újraindul.

ð Megjelenik az indítási képernyő.

13.3 Segítség termékminőséggel kapcsolatos panaszok esetén
Probléma Lehetséges okok Lehetséges megoldás

A kávé íze alig érezhető Túl durvára van őrölve a kávé Állítsa az őrlést finomabb fokozatra Őrlési fo-
kozat beállítása

Túl kevés a kávé Növelje a kávémennyiséget Italok beállítása
[} 33]

Túl alacsony a hőmérséklet Növelje a hőmérsékletet Italok beállítása
[} 33]

Öreg a kávé Használjon friss kávét

Nem megfelelő a kávébabtartály rete-
szelése

Ellenőrizze a kávébabtartály reteszelését Ká-
vébab betöltése [} 39]

Furcsa a kávé íze Rossz az őrlés minősége Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal

Kis mértékű kávéfelhasználás Kevés kávébabot töltsön a kávébabtartályba

Megromlott a kávébab Cserélje ki a kávébabot

Tisztítószer-maradványok Öblítse ki a gépet

Szennyeződések a csészén Ellenőrizze a mosogatógépet

Rossz a vízminőség (klóros, kemény
stb.)

Ellenőriztesse a vízminőséget Vízminőség
[} 24]

Keserű a kávé Túl magas a hőmérséklet Csökkentse a kávé hőmérsékletét Italok beál-
lítása [} 33]
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Probléma Lehetséges okok Lehetséges megoldás

Túl finomra van őrölve a kávé Állítsa be durvábbra az őrlési fokozatot Őrlési
fokozat beállítása

Túl kevés a kávémennyiség Növelje a kávémennyiséget Italok beállítása
[} 33]

Túl sötétre van pörkölve a kávé Használjon világosabb pörkölésű kávét

Savanyú a kávé Túl alacsony a hőmérséklet Növelje a kávé hőmérsékletét Italok beállítá-
sa [} 33]

Túl világosra van pörkölve a kávé Használjon sötétebb pörkölésű kávét

Túl durvára van őrölve a kávé Állítsa be finomabbra az őrlési fokozatot Őrlé-
si fokozat beállítása

Portermékek állaga A kávé túl sűrű Használjon kevesebb port, használjon több
vizet

Túl híg a kávé Használjon több port, használjon kevesebb
vizet

A por csomós vagy nedves Tisztítsa és szárítsa meg a porrendszert

A por alakú termékek íze Túl édes Használjon kevesebb port, használjon több
vizet

Nem elég édes Használjon több port, használjon kevesebb
vizet

Furcsa íz Tisztítsa meg a porrendszert



Franke Kaffeemaschinen AG Műszaki adatok | 14

Kezelési útmutató A300 61

14 MŰSZAKI ADATOK

14.1 Teljesítményadatok a DIN 18873-2:2016-02 szabvány szerint
Az adatok 230 V-os hálózati feszültségre vonatkoznak.

Óránkénti teljesítmény Szimpla elkészítés

(Csésze/óra)

Dupla elkészítés

(Csésze/óra)

Eszpresszó 124 163

Kávé/krémkávé 80 92

Forró víz (200 ml) 96 -

Kapucsínó 91 130

Latte macchiato 96 116

Tejeskávé 93 113

Forró csokoládé 102 -

14.2 A kávéfőző gép műszaki adatai
Súly Kb. 25 kg, típustól függően

Kávébabtartály töltési mennyisége – Kávébabtartály-bővítő nélkül: 1 x 0,5 kg vagy
2 x 0,25 kg

– Kávébabtartály-bővítővel: 1 x 1,1 kg vagy 2 x 0,55 kg

A portartály töltőmennyisége Portartály: 0,5 kg

Dupla portartály: 2 x 0,5 kg

Víztartály 4,8 l

Környezeti feltételek Páratartalom: max. 80%

Környezeti hőmérséklet: 5–32 °C

Zajkibocsátás <70 dB(A)

14.3 A kávéfőzőgép elektromos csatlakozásai
Típus Feszültség Csatlakozás Teljesítmény Biztosíték Frekvencia

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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