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Prieš naudodami aparatą, perskaitykite naudojimo ins-
trukciją.

Laikykite šią naudojimo instrukciją prie kavos aparato ir
perduokite ją kitiems naudotojams, jei parduosite ar do-
vanosite aparatą.
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1 JŪSŲ SAUGUMUI

1.1 Naudojimas pagal paskirtį

1.1.1 Kavos aparatas
– Tai A300 komercinės paskirties gėrimų ruošimo aparatas, skirtas naudoti gastronomijoje, biuruose arba pana-

šioje aplinkoje.
– Juo A300 galima apdoroti kavos pupeles, aparatams skirtus miltelius ir šviežią pieną.
– A300 yra skirtas gėrimams ruošti, laikantis šios instrukcijos ir nurodytų techninių duomenų.
– A300 skirtas naudoti tik patalpose.

Atkreipkite dėmesį
– A300 negalima naudoti lauke.

1.1.2 Greta stovintys prietaisai

Šaldymo blokas
– Šaldymo blokas yra skirtas tik pienui vėsinti ruošiant kavą kavos aparatu. Naudokite tik iš anksto atvėsintą pie-

ną (2–5 °C).
– Naudokite tik „Franke“ pieno sistemos valiklį.

Atkreipkite dėmesį
– Valant kitais valikliais gali likti likučių pieno sistemoje.

1.2 Kavos aparato naudojimo sąlygos
– A300gali naudoti tik mokyti darbuotojai.
– Kiekvienas A300 naudotojas turi būti perskaitęs ir supratęs instrukciją. Tai netaikoma naudojimui savitarnos sri-

tyje.
– Aparatus, naudojamus savitarnos srityje, reikia nuolat kontroliuoti, kad būtų saugūs naudotojai.
– PrietaisąA300 pradėkite naudoti tik perskaitę ir supratę visą šią instrukciją.
– Nenaudokite A300 ir greta stovinčių prietaisų, jei nežinote funkcijų.
– Nenaudokite A300, jei A300 jungiamieji laidai arba greta stovintys prietaisai yra pažeisti.
– Nenaudokite A300, jei A300 arba greta stovintys prietaisai nėra išvalyti arba pripildyti, kaip nurodyta.

– Vaikams iki 8 metų draudžiama naudoti A300 arba greta stovinčius prietaisus.
– Vaikams ir asmenims su fizine, sensorine ar protine negalia leidžiama A300arba

greta stovinčius prietaisus naudoti tik prižiūrimiems bei draudžiama žaisti su
A300arba greta stovinčiais prietaisais.

– Vaikams draudžiama valyti A300 arba greta stovinčius prietaisus.

1.3 Saugos nurodymų deklaracija pagal ANSI
Kad apsaugotumėte žmones ir turtą, privalote laikytis šių saugos nurodymų.

Simbolis ir signalinis žodis perspėja apie didelį pavojų.
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ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS rodo galimai gresiantį pavojų. Jo neišvengus, galima mirtis ar sunkus sužalojimas.

PERSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS rodo galimai gresiantį pavojų. Jo neišvengus, galimi lengvi ir nežymūs sužalojimai.

PRANEŠIMAS
PRANEŠIMAS atkreipia dėmesį į aparato gedimus.

1.4 Pavojai naudojant kavos aparatą

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus
Maitinimo laidų perkrova dėl karščio gali sukelti gaisrą.

a) Norėdami prijungti kavos aparatą prie maitinimo šaltinio nenaudokite ilgintuvų, daugiakištukinių lizdų arba kabe-
lių su kištuku ir lizdu.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl srovės smūgio
Pažeisti jungiamieji kabeliai, laidai ar kištukinės jungtys gali sukelti srovės smūgį.

a) Nejunkite pažeistų jungiamųjų kabelių, laidų ir kištukinių jungčių prie srovės tinklo.

b) Pakeiskite pažeistus jungiamuosius kabelius, laidus ir kištukines jungtis. 
Jei jungiamasis kabelis yra sumontuotas stacionariai, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriaus techniku. Jei
jungiamasis kabelis sumontuotas ne stacionariai, užsakykite ir naudokite naują, originalų jungiamąjį kabelį.

c) Atkreipkite dėmesį, kad aparatas ir jungiamasis kabelis nebūtų arti karštų paviršių, pvz., dujinės, elektrinės viry-
klės ar krosnies.

d) Atkreipkite dėmesį, kad jungiamasis laidas nebūtų suspaustas ir nesitrintų į aštrias briaunas.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio
Į aparatą prasiskverbęs skystis / drėgmė ar nuotėkis gali sukelti srovės smūgį.

a) Jokiu būdu nenukreipkite skysčio ar garo srovės į aparatą.

b) Nepilkite skysčio ant aparato.

c) Nenardinkite aparato į vandenį.

d) Nuotėkio atveju ar prasikverbus skyčiui / drėgmei, atjunkite aparatą nuo srovės tinklo.
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ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio
Netinkamai atlikti remonto ir techninės priežiūros darbai gali sukelti srovės smūgį.

a) Elektrinių dalių remonto darbus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo skyriaus technikui, naudojant originalias
atsargines dalis.

b) Atlikti techninės priežiūros darbus patikėkite tik įgaliotiems asmenims, turintiems atitinkamą kvalifikaciją.

ĮSPĖJIMAS
Uždusimo pavojus
Vaikai gali uždusti dėl plastiko pakuotės.

a) Saugokite plastiko pakuotę nuo vaikų.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusiplikyti
Skalavimo metu išteka karštas vanduo.

a) Valymo metu nedirbkite prie išleidimo vamzdelių.

b) Nieko nestatykite ant lašų surinkimo indo grotelių.

c) VEIKSMAI NUSIPLIKIUS: Tuoj pat vėsinkite sužalotą vietą ir, priklausomai nuo traumos laipsnio, kreipkitės į gy-
dytoją.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusiplikyti
Karštais gėrimais galima nusiplikyti.

a) Būkite atsargūs su karštais gėrimais.

b) Naudokite tik tam pritaikytus gėrimų indus.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusiplikyti
Valant aparatą, išteka karšti skysčiai ir garai, kuriais galima nusiplikyti.

a) Valymo metu nedirbkite prie išleidimo vamzdelių.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti
Jei į pupelių indą ar malūnėlį patenka daiktų, gali iššokti skeveldros ir sugadinti aparatą ar sužaloti asmenis.

a) Nedėkite jokių daiktų į pupelių indą ar malūnėlį.
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PERSPĖJIMAS
Pjautiniai sužalojimai / suspaudimai
Dėl miltelių indo tiekimo mechanizmo galimi pjautiniai sužalojimai arba suspaudimai.

a) Atsargiai išvalykite miltelių indą.

PERSPĖJIMAS
Dirginimas dėl valymo priemonių
Valymo tabletės, pieno sistemos valiklis ir nukalkinimo priemonė gali sudirginti akis ar odą.

a) Atsižvelkite į nurodymus dėl keliamo pavojaus ant valymo priemonių etikečių.

b) Žiūrėkite, kad nepatektų į akis ar ant odos.

c) Panaudoję valymo priemonę, nusiplaukite rankas.

d) Valymo priemonių negali patekti į gėrimus.

PERSPĖJIMAS
Sveikatos sutrikimai dėl gemalų susidarymo
Dėl nepakankamo valymo aparate ir išleidimo vamzdeliuose gali prisitvirtinti maisto likučiai ir taip užteršti produktus.

a) Nenaudokite aparato, jei jis išvalytas nesilaikant instrukcijos.

b) Kiekvieną dieną išvalykite aparatą, kaip nurodyta instrukcijoje.

c) Informuokite aptarnaujantį personalą apie reikalingas valymo priemones.

PERSPĖJIMAS
Sveikatos sutrikimai dėl gemalų susidarymo
Ilgiau nenaudojant likučiai aparate gali pridžiūti.

a) Aparatą po ilgesnio nenaudojimo laikotarpio išvalykite (ilgesnio kaip 2 dienos).

PERSPĖJIMAS
Pelėsių susidarymas
Kavos tirščiuose gali susidaryti pelėsis.

a) Bent kartą per dieną ištuštinkite ir išvalykite tirščių indą.

PRANEŠIMAS
Aparato sugadinimas dėl užkalkėjimo
Jei neteisingai nustatytas vandens kietumas, kavos aparatas gali kalkėti. Kalkių nuosėdos gali sugadinti kavos apara-
tą.

a) Nustatykite vandens kietumą pradėję eksploatuoti. Tada meniu Paleidimas nustatykite išmatuotą vandens kie-
tumą. Vandens kietumas nustatomas matavimo juostelėmis [} 25].
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Norėdami nukalkinti naudokite tik „Franke“ kalkių šalinimo koncentratą (gaminio numeris 560.0589.837). Tai užti-
krina patikimą kalkių pašalinimą.

a) Užsisakykite kalkių šalinimo koncentratą iš anksto, kad galėtumėte išvalyti, kai tik pasirodys raginimas kavos
aparato valdymo bloke.
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2 SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

2.1 Instrukcijos simboliai

2.1.1 Orientavimasis

Simbolis Aprašymas

Komponentų valymas taikant 5 etapų metodą

Prie šio simbolio rasite patarimus bei kitą informaciją

Veiksmų atlikimo sąlygos

Malimo laipsnis – smulkiai

Malimo laipsnis – stambiai

Informacija, skirta gėrimų kokybei optimizuoti

Veiksmų atlikimo rezultatas arba tarpinis rezultatas
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2.2 Simboliai iš programinės įrangos

2.2.1 Simboliai skydelyje ir naudotojo sąsajoje

Jei įvyksta klaida, prietaisų skydelyje pradeda šviesti simbolis, nurodantis paveiktą komponentą Klaidų šalinimas
[} 56].

Simbolis Pavadinimas Aprašymas

„Franke“ logotipas Techninės priežiūros lygmens įjungimas

Priežiūra / valymas Aparatą reikia išvalyti ir atlikti jo techninę priežiūrą

Kavos pupelės Pupelių indas yra tuščias arba netinkamai įstatytas

Tirščių indas Tirščių indą reikia ištuštinti

Skalavimas Aparatą reikia skalauti arba aparatas skalauja

Produktas

Apskaičiavimas Aktyvus apskaičiavimas

Duomenų perdavimas Duomenys perduodami

Atskirų produktų skaitikliai

Individualizavimas Gėrimų ir vaizdo priderinimas
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Simbolis Pavadinimas Aprašymas

Informacija

Neaktyvus

Budėjimo būsena Aparato budėjimo režimo įjungimas

Durelės Durelės atidarytos.

Klientų aptarnavimo sky-
rius / Nustatymas / Admi-
nistracija

Aparato nustatymas

Kalba Kalbos nustatymas

Išteklių nustatymai Nustatyti išteklius

Teisių valdymas Naudotojo teisių tvarkymas

Kalkių šalinimas Šalinti kalkes iš kavos aparato

Redaguoti Redaguoti nustatymus

Gėrimų nustatymai
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Simbolis Pavadinimas Aprašymas

Informacija apie sistemą

Skaitiklis

Vandens filtras

Lašų surinkimo indas Lašų surinkimo indas yra pilnas arba netinkamai įstatytas

Vandens talpykla Vandens talpykla tuščia arba jos nėra

Miltelių atsargos Miltelių indas yra tuščias arba netinkamai įstatytas

Pienas Pieno indas yra tuščias arba netinkamai įstatytas

2.2.2 Naršymo ir valdymo simboliai

Simbolis Pavadinimas Aprašymas

Nutraukimo mygtukas Ruošimo nutraukimas

Ankstesnis / tolesnis pusla-
pis

Judėkite per meniu puslapius

Pradžios mygtukas Ruošimo pradėjimas
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2.2.3 Klaidų pranešimų vaizdavimas
Pažymėti produktai negali būti paruošti. Paspaudę skydelyje šviečiantį simbolį, peržiūrėkite klaidos pranešimą.

Jei klaida apima visą sistemą, automatiškai rodomas klaidos pranešimas.

Užverti

Durelės atidarytos. Uždarykite dureles.

2018-09-06
11:35

Klaidų pranešimų spalvos kodas

Laikinas sustabdymas

Sistema dar veikia be apribojimų

Sistema veikia su apribojimais

Pavieniai arba visi resursai yra užblokuoti
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3 KOMPLEKTACIJA
Priklausomai nuo prietaiso konfigūracijos, pristatymo apimtis gali skirtis. Kitų priedų galite įsigyti tiesiai iš savo par-
davimo atstovo ar „Franke Kaffeemaschinen AG“ Aaburge.

Kavos aparatai, prieš išgabenami iš gamyklos, išbandomi su kava ir milteliais. Todėl Jūsų A300 gali likti kavos, milte-
lių arba vandens pėdsakų.

Gaminio pavadinimas Gaminio numeris

Kalkių šalinimo koncentratas 560.0589.837

Valomosios tabletės (100 vnt.) 567.0000.010

Valomosios tabletės (JAV/Kanada) 567.0000.002

Pieno sistemos valiklis (dozatorius) 567.0000.005

Pieno sistemos valiklis (dozatorius) (JAV / Kanada) 567.0000.006

Vandens kietumo matavimo juostelės 560.0004.060

Valymo šepetėliai 560.0003.728

Vidinis šepetėlis

(pasirinktinis variantas SU05)

560.0001.019

Valymo teptukas 560.0003.716

Mikropluošto šluostė 560.0002.315

Surinkimo indas (tik aparatuose benuotėkų jungties) 560.0612.966

Naudojimo instrukcijų rinkinys 560.0595.489
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Gaminio pavadinimas Gaminio numeris

Pieno išleidimo vamzdelis, viengubas

Žr. pridedamą montavimo instrukciją

560.0613.850



Franke Kaffeemaschinen AG Identifikacija | 4

Naudojimo instrukcija A300 17

4 IDENTIFIKACIJA

4.1 Tipų lentelės padėtis

4.1.1 Kavos aparatas

Kavos aparato tipų lentelė yra prie dešinės vidinės sienos.

4.1.2 Šaldymo blokas SU05

Šaldymo bloko tipo lentelė yra kairėje vidinėje sienoje.

4.2 Tipo kodas

4.2.1 Kavos aparatas

Tipo kodas Aprašymas

A300 Kavos aparatas (automatinis)

Serija: A

Konstrukcijos parametrai 300

1G 1 malūnėlis

2G 2 malūnėliai

1P 1 miltelių dozatorius

2P 2 miltelių dozatorius

S1 Garų skirstytuvas

W3 Vidinis vandens bankas
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Tipo kodas Aprašymas

W4 Vandens jungtis

4.2.2 Greta stovintys prietaisai

Tipo kodas Aprašymas

FM EC „FoamMaster“ (šiltas pienas ir šiltos pieno putos)

MS EC Pieno sistema su „EasyClean“ valymo sistema
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5 PRIETAISO APRAŠYMAS

5.1 Kavos aparatas
Įvadas
Kavos aparate A300 yra daug parinkčių. Atsižvelkite į tai, kad jūsų kavos aparatas gali atrodyti kitaip, priklausomai
nuo konfigūracijos.

Pupelių indas

Miltelių indas (pasirinktinis
variantas)

Karšto vandens išleidimo
vamzdelis

Jutiklinis valdymo blokas (8"
liečiamas ekranas)

Lašų surinkimo indas su
grotelėmis

Atvartas (dangtis)

Puodelio ąselė

(pasirinktinis variantas)

Vandens bakas

Garų skirstytuvas
(pasirinktinis variantas)

Durelių užraktas

5.1.1 Modeliai

Vandens tiekimas Produkto tipas

A 300 su vandens jungtimi A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

A 300 su vandens talpykla A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 Standartinis
– 8 col. jutiklinis ekranas
– Malūnėlis (gale, kairiojoje pusėje)
– Karšto vandens išleidimo vamzdelis (kairėje)
– Vandens jungtis arba vandens bakas
– Automatinė kalkių šalinimo sistema

5.1.3 Parinktys
– Pupelių indo išplėtimas
– Viengubas miltelių dozatorius
– Dvigubas miltelių dozatorius
– Garų skirstytuvas S1 (tik esant MS EC)
– Tirščių išmetimas (tik prijungus prie vandens jungties)
– Durelių užraktas
– Uždaromas pupelių ir miltelių indas
– „Franke Digital Services“

5.2 Greta stovintys prietaisai

5.2.1 Šaldymo bloko komponentai su „EasyClean“ valymo funkcija

pieno indą

Durelių užraktas

Temperatūros rodmuo

Valymo indas

Pagrindinis jungiklis
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5.3 Naudotojo sąsaja

1

2

17:11
08.03.2018

1 Paspaudę „Franke“ logotipą, perjungsite prie-
žiūros lygmenį ir produktų pasirinkimo lygmenį

2 Perjunkite puslapiu pirmyn / atgal

5.4 Valdymo režimas „Quick Select“

Valdymo režimas Quick Select yra standartinis nustatymas savitarnos sričiai. Kai jūsų klientas pasirinks gėrimą, jis
galės jį priderinti antru žingsniu, jei bus suaktyvinti produktų pasirinktiniai variantai.

Naudotojo sąsajos sandara
– 1 lygmuo: produktų pasirinkimas, iki 5 puslapių, 6, 12 arba 20 produktų mygtukų rodmenų viename puslapyje
– 2 lygmuo: gėrimo nustatymas, produktų pasirinktinių variantų parinkimas, ruošimo pradėjimas

Individualūs priderinimai
– Rodmuo: 2x3, 3x4 arba 4x5 produktus viename puslapyje
– Individualus gėrimų išdėstymas



6 | Įrengimas Franke Kaffeemaschinen AG

22 Naudojimo instrukcija A300

6 ĮRENGIMAS

6.1 Paruošiamieji darbai
Aufstellort

– Montavimo vieta turi atitikti leistinas aplinkos sąlygas ir būti ne lauke.
– Stovėjimo vieta turi būti lygi ir horizontali.
– Informacijos apie vietos reikalavimus ir gręžimo matmenis galite rasti skyriuje A300 matmenys [} 23]

Elektros jungtis
– Įmontuotas lizdas montavimo vietoje turi būti pastovus.
– Lizdas turi turėti tinkamą nominaliąją galią ir apsaugą. Reikiamas jungties vertes galite rasti kavos aparato tipo

etiketėje.
– Kavos aparato tinklo jungtis turi būti apsaugota apsaugos nuo gedimo srovės jungikliu (FI).
– Lizdas turi būti maitinimo laido diapazone.
– Lizdas neturi būti prijungtas per ilginamąjį laidą.

Nuotekų jungtis (pasirinktinis variantas)
– Nuotekų jungtis turi būti su sifonu.
– Sifonas turi būti pasiekiamas per kanalizacijos žarną.
– Sifonas ir išleidimo žarna turi būti žemiau nei kavos aparatas.
– Prijungimas prie sifono turi būti atliekamas laisvo srauto keliu.

Vandens jungtis (pasirinktinis variantas)
– Vandens žarna turi pasiekti vandens jungtį.
– Vandens jungtis turi būti švari ir išplauta.
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6.2 A300 matmenys
Visi matmenys nurodyti milimetrais (mm).
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Prekystalio konstrukcija Atstumai viršuje ir prie galinės sienelės

tik tirščių išspaudų
pasirinktinio varianto
atveju

Minimalūs atstumai
– Iki galinės sienos: 50 mm
– Į viršų: 200 mm (pupelių indui pildyti ir išimti)
– Dešinėje: 100 mm (durelėms atidaryti)

6.3 Reikalavimai vandens tiekimui

6.3.1 Vandens jungtis

Vandens slėgis 80–800 kPa (0,8–8,0 bar)

Srautas > 0,1 l/sek.

Vandens temperatūra < 25 °C

Sujungimas su vandens jungtimi Gaubtelinė veržlė G3/8 ir metalinė žarna l = 1,5 m

Prijungti tik pridedamu žarnos komplektu

– Vandens jungtis turi atitikti techninių duomenų reikalavimus, vietos ir nacionalinius teisės aktus.
– Vandens jungtis turi būti apsaugota nuo atgalinio srauto.
– Vandens jungtis turi būti montuojama kartu su uždarančiu vožtuvu bei kontroliuojamu atbuliniu vožtuvu, prieš

kurį turi būti prijungtas filtras. Filtras turi būti išimamas, kad jį būtų galima išvalyti.
– Vanduo negali būti tiekiamas iš namo nukalkinimo įrenginio.
– Filtras UL maž. 100 akučių / colių.

6.3.2 Vandens kokybė

Bendras kietumas: 4–8 dH (bendras kietumas Vokietijoje)

7–14 fH (bendras kietumas Prancūzijoje)

4,2-8,3 GPG

70–140 ppm (mg/l)



Franke Kaffeemaschinen AG Įrengimas | 6

Naudojimo instrukcija A300 25

Karbonatų kietumas 3–6° dH KH / 50–105 ppm (mg/l)

Rūgštingumas / pH vertė 6,5–7,5 pH

Chloro kiekis < 0,5 mg/l

Chlorido kiekis < 30 mg/l

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

Elektrinis laidumas (išmatuotas) 50–200 μS/cm (mikrosimensų)

Geležies kiekis < 0,3 mg/l

– Spalva: bespalvis
– Skonis: šviežias ir gero skonio
– Kvapas: be užuodžiamo kvapo
– Vandenyje nėra rūdžių dalelių

6.3.3 Vandens kietumas nustatomas matavimo juostelėmis

PRANEŠIMAS
Aparato sugadinimas dėl kalcifikacijos
Jei neteisingai nustatytas vandens kietumas, kavos aparatas gali kalkėti. Kalkių nuosėdos gali sugadinti kavos apara-
tą.

a) Nustatykite vandens kietumą pradėję eksploatuoti. Tada meniu Paleidimas nustatykite išmatuotą vandens kietu-
mą.

Naudoto vandens kietumo lygis lemia vandens filtro talpą (tik esant vandens jungčiai) ir vandens kiekį tarp kalkių ša-
linimo procesų. Jei kietumo lygis buvo įvestas aparato programoje, automatiškai bus pateiktas teisingas prašymas
dėl kalkių šalinimo.

Naudoto vandens kietumo lygis lemia vandens filtro talpą. Jei kietumo lygis yra žinomas aparato programoje, teisin-
gas prašymas pakeisti filtrą pateikiamas automatiškai.

Supakuota vandens kietumo matavimo juostelė

1. Išpakuokite matavimo juostelę.

2. 1 s panardinkite matavimo juostelę į vandenį.

3. Atsargiai papurtykite matavimo juostelę.

ð Matavimo juostelė keičia spalvą.

4. Po vienos minutės patikrinkite kietumo lygį. Kie-
tumo lygis atitinka raudonos spalvos laukelių
skaičių.

5. Įveskite kietumo matavimo rezultatą į aparato
techninės priežiūros meniu Vandens nustatymai
[} 35].
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Konversijos lentelė; kalkių šalinimo pranešimai aparatams be vandens filtro

Kietumo lygis Rezultatas ant mata-
vimo juostelės

Vandens kietumas Prašymas pašalinti
kalkes po

Raginimas priversti-
nai šalinti kalkes po

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

2 2 raudoni >10° dH / >13° e / >18°
fH

80 l 100 l

3 3 raudoni >15° dH / >19° e / >27°
fH

60 l 75 l

4 4 raudoni >20° dH / >25° e / >36°
fH

40 l 50 l

5 5 raudoni >25° dH / >31° e / >45°
fH

20 l 25 l

Kietumo lygis Rezultatas ant matavimo juostelės Vandens kietumas

1 1 raudonas >5° dH / >6° e / >9° fH

2 2 raudoni >10° dH / >13° e / >18° fH

3 3 raudoni >15° dH / >19° e / >27° fH

4 4 raudoni >20° dH / >25° e / >36° fH

5 5 raudoni >25° dH / >31° e / >45° fH

6.4 Kavos aparato nustatymas ir paruošimas

1. Patikrinkite, ar transportuojant nepažeista pa-
kuotė.

2. Išpakuokite įrenginį.

3. Patikrinkite, ar pristatytos visos dalys (žr. Kom-
plektacija ir užsisakykite).

PRANEŠIMAS
Žala dėl perkaitimo
Dėl per mažo atstumo iki sienos ir erdvės virš aparato gali kauptis šiluma ir dėl to galimi veikimo sutrikimai.

a) Laikykitės nurodytų montavimo matmenis ir atstumus.

b) Įsitikinkite, kad atviros erdvės neužblokuotos.

6.5 Vandens prijungimas

PRANEŠIMAS
Vandens tiekimo jungties pažeidimas
Jei vandens jungtis prijungta netinkamai, vandens tiekimas gali būti netinkamas. Naudotojas yra atsakingas už tai,
kad vandens jungtis būtų prijungta tinkamai.

a) Atkreipkite dėmesį į informaciją apie Vandens jungtis [} 24].

b) Patikrinkite vandens jungties sandarumą.
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Veržliaraktis 19 mm

1 Kavos aparatas 2 Filtras su sandarikliu

3 Kavos aparato jungtis 4 Vandens sistemos jungtis

5 Sandariklis 6 Vandens žarna

1. Kruopščiai išplaukite vandens žarną ir vandens
vamzdelį, kad pašalintumėte nešvarumus.

2. Prijunkite vandens žarną su filtru prie kavos apa-
rato.

3. Prijunkite vandens žarną su sandarikliu prie van-
dens sistemos.

4. Priveržkite varžtų jungtis.

 

5. Paleiskite vandens tiekimą.

6. Patikrinkite vandens jungties sandarumą.

6.6 Nešvaraus vandens nuleidimas į nuotekas

ü Galima įsigyti komponentų, skirtų užfiksuoti ka-
nalizacijos žarnai.

1. Prijunkite išleidimo žarną prie kavos aparato.

2. Kanalizacijos žarną į sifoną (higienos barjerą)
įstatykite taip, kad būtų ne maženis nei 50 mm
laisvo tekėjimo kelias [1]. Sifonas vis tiek turi bū-
ti vėdinamas.

3. Šioje vietoje pritvirtinkite nuotekų žarną [rody-
klė] taip, kad ji nenugrimztų giliau į sifoną arba
nebūtų netyčia ištraukta.

4. Į lašų surinkimo indą įpilkite vandens ir patikrin-
kite kanalizaciją.
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6.7 Prijungimas prie srovės grandinės

ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl srovės smūgio
Prijungus aparatą prie srovės tinklo be liekamosios srovės apsaugos įtaiso, gali kilti mirtino srovės smūgio pavojus.

a) Įsitikinkite, kad jungtis prie srovės tinklo apsaugota naudojant liekamosios srovės apsaugos įtaisą.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl srovės smūgio
Netinkamai atlikti elektros sistemos darbai gali sukelti srovės smūgį.

a) Elektros sistemą gali prižiūrėti tik kvalifikuoti elektrikai. Instruktuoti asmenys elektros sistemos priežiūros dar-
bus gali atlikti tik vadovaujami ir prižiūrimi kvalifikuotų elektrikų.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl srovės smūgio
Pažeisti jungiamieji kabeliai, laidai ar kištukinės jungtys gali sukelti srovės smūgį.

a) Nejunkite pažeistų jungiamųjų kabelių, laidų ir kištukinių jungčių prie srovės tinklo.

b) Pakeiskite pažeistus jungiamuosius kabelius, laidus ir kištukines jungtis. 
Jei jungiamasis kabelis yra sumontuotas stacionariai, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriaus techniku. Jei
jungiamasis kabelis sumontuotas ne stacionariai, užsakykite ir naudokite naują, originalų jungiamąjį kabelį.

c) Atkreipkite dėmesį, kad aparatas ir jungiamasis kabelis nebūtų arti karštų paviršių, pvz., dujinės, elektrinės viry-
klės ar krosnies.

d) Atkreipkite dėmesį, kad jungiamasis laidas nebūtų suspaustas ir nesitrintų į aštrias briaunas.

1. Apsaugokite srovės grandinę. 2. Prijunkite kiekvieną įrenginį atskirai prie elektros
tinklo.

3. Įjunkite srovės grandinę.

6.8 Aparato įjungimas

1. Trumpai paspauskite mygtuką [1].

ð Aparatas pradeda veikti.
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7 KAVOS APARATO ĮJUNGIMAS PIRMĄ KARTĄ
Kai tik kavos aparatas prijungiamas prie elektros tinklo, aparatas įsijungia. Įjungus pirmą kartą, programinė įranga
paaiškins pagrindinius nustatymus, kuriuos turite atlikti paleisdami aparatą. Visi pagrindiniai nustatymai gali būti pa-
keisti vėliau:

Konfigūravimas [} 31]

1. Prijunkite aparatą prie elektros tinklo.

ð Aparatas pradeda veikti ir atveriamas diegimo
vedlys.

2. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo ekrano.

3. Pagrindinius nustatymus atlikite vadovaudamiesi
valdymo pulto instrukcijomis – žr. toliau pateiktą
lentelę.

Kalbos, laiko ir datos nustatymas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Kalba – de (Deutsch)
– en (Englisch)
– fr (Französisch)
– ...

Galimos 33 kalbos

Kalba pakeičiama iš karto

12/24 valandų rodmuo 12 valandų

24 valandos

Laikas

– Valanda
– Minutės

0– 23 / 0–11

0–59

Valandų nustatymas

Minučių nustatymas

Data

– Diena
– Mėnuo
– Metai

0–31

0–12

2019–9999

Dienos nustatymas

Mėnesio nustatymas

Metų nustatymas

Laiko zona Parinkite laiko zoną iš parinkčių sąra-
šo

Vandens tiekimo nustatymai

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Vandens kietumas Kietumo lygiai 1–5 Įveskite išmatuotą vandens kietumą
Vandens kietumas nustatomas mata-
vimo juostelėmis [} 25]

Vandens kietumas nustatomas apara-
tuose su vandens rezervuaru ir apara-
tuose su vandens jungtimi, tačiau be
vandens filtro

Vandens filtras – Taip
– Ne

Tik prijungus prie vandens tiekimo
jungties

Filtrų kiekis Vandens filtro tipas

Parinkčių sąrašas

Priklauso nuo naudojamo filtro ir van-
dens kietumo



7 | Kavos aparato įjungimas pirmą kartą Franke Kaffeemaschinen AG

30 Naudojimo instrukcija A300

7.1 Kalkių šalinimo priemonės kasetės įdėjimas

1. Išimkite tirščių indą.

2. Raktu atrakinkite durelių užraktą (pasirinktinis
variantas).

3. Paspauskite užraktą vidinėje pusėje ir atidarykite
dureles.

4. Nuo kasetės atsukite varžtinę jungį.

5. Nuimkite plombą.

6. Kalkių šalinimo priemonės kasetę į raudoną laiki-
klį dėkite iš apačios įstrižai.

7. Uždarykite dureles.

8. Įstatykite tirščių indą.

7.2 Atsargų papildymas
Rodomos tik tos atsargos, kurios galimos pagal konfigūraciją A300.

Suderinus paruošimo būdą, naudojama skrudinta kava ir kavos gėrimui reikalingas tinkamas sumalimo laipsnis.
Espreso kavai, kavai su grietinėle ar kavai be kofeino ruošti rekomenduojama naudoti skirtingo smulkumo malimą.
Malimo laipsnį galima nustatyti atskirai kiekvienai skrudintos kavos rūšiai. Malimo laipsnio nustatymas [} 38]

Atsargų papildymas

Kairysis pupelių indas

Dešinysis pupelių indas

Miltelių indas, 2 padėtis

Pienas

Vidutinio skrudinimo espresas

Vidutinis skrudinimas

Šokolado milteliai

Nenugriebtas pienas

Pieno milteliai
Miltelių indas, 4 padėtis

Atgal Toliau

1. Užpildykite indus nurodytomis atsargomis.

2. Paspauskite Toliau.

ð Jūs atlikote svarbiausius nustatymus ir dabar
galite gaminti savo pirmąjį gėrimą.

Standartiniams gėrimams pritaikyti viršuje kairėje pusėje paspauskite ant logotipo „Franke“. Laikykitės taip pat ir
naudojimo instrukcijos skyriaus Nustatyti gėrimus [} 32].

Priežiūros meniu galite bet kuriuo metu pakeisti visus nustatymus, kuriuos atlikote paleisdami eksploatuoti. Konfigū-
ravimas [} 31]



Franke Kaffeemaschinen AG Konfigūravimas | 8

Naudojimo instrukcija A300 31

8 KONFIGŪRAVIMAS

8.1 Techninės priežiūros lygmens įjungimas

1. Bakstelėkite logotipą „Franke“ viršutiniame kai-
riajame kampe.

2. Įveskite PIN.

3. Paspauskite Gerai.

8.2 PIN kodai
Gamykloje yra nustatyti numatytieji PIN kodai:

Savininkas Specialistas Operatorius

Numatytasis PIN 1111 2222 7777

Savas PIN
 ...  ...  ...

Užrakintų produktų ir Aparato įjungimas / išjungimas PIN kodus kaip savininkas galite peržiūrėti ir keisti meniu Mano
nustatymai > Teisių valdymas.

8.3 Mano nustatymai

Aparato nustatymas

Resursai

Gėrimų nustatymas

Teisių valdymas
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8.3.1 Nustatyti gėrimus

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

Eksportas / importas Rūšiuoti gėrimus

Redaguoti Išjungti Kopijuoti Reguliuojama Įj.

Veiksmas Įvestis / funkcija Pastabos

Eksportas / importas – POP (produktų pasiūlos pake-
tas) išsaugojimas

– Atsarginės kopijos įkėlimas

– Išsaugokite gėrimo nustatymus USB atmintinėje,
pvz., prieš atnaujinant programinę įrangą

– Įkelkite gėrimo parametrus iš USB atmintinės į kavos
aparatą

Rūšiuoti gėrimus – Pakeisti gėrimų padėtį
– Nustatyti rodomų gėrimų skaičių (2 x 3, 3 x 4, 4 x 5)

1. Palieskite mygtuką Rūšiuoti gėrimus.

2. Palieskite gėrimą, kurį norite perkelti.

3. Palieskite tikslinę gėrimo vietą.

Redaguoti Redaguokite pažymėtą gėrimą

Rodymas / išjungi-
mas

Rodyti arba slėpti esamus gėrimus

Kopijuoti Kopijuoti esamus gėrimus kaip pagrindą variantui

Reguliuojama – Taip
– Ne

Įjunkite / išjunkite. Jei funkcija įjungta, gėrimą galima su-
reguliuoti pagal jūsų poreikį šiomis parinktimis:

– Puodelio dydis
– Pupelių rūšis, jei sukonfigūruota daugiau nei viena

pupelių rūšis
– Aromatiniai stiprikliai

Valdymo režimas „Quick Select“ [} 21]
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Gėrimo redagavimas

Kava

Pirma pupelių rūšis

Pupelių kiekis

Vandens kiekis

Vandens
temperatūra

Tamsaus skrudinimo espreso
kava (kairėje)

Pirminio garinimo
profilis

Išj. Vidut.Trump. Ilg.

1

2

3
4

Kapučinas

1 Aktyvus gėrimas 2 Atsargos (kava, pienas ir t. t.)

3 Parametrų nustatymas 4 Slankiklis

8.3.2 Nustatyti išteklius

Bet kuriuo metu galite pakoreguoti nustatymus, kuriuos atlikote paleidimo metu (Atsargų papildymas [} 30]).

Kiekviename inde yra galimų atsargų sąrašas, iš kurių galite pasirinkti tinkamą.

Atsargų paskirstymas

Nustatyti išteklius

Kairysis pupelių indas

Dešinysis pupelių indas

Miltelių indas, 3 padėtis

Pienas

Vidutinio skrudinimo
espresas

Vidutinis skrudinimas

Šokolado milteliai

Nenugriebtas pienas

Pieno milteliai
Miltelių indas, 4 padėtis

Pieno rūšies 1
paruošimas

Nustatyti putų profilį

1. Norėdami priskirti atsargą indui, palieskite iš
anksto nustatytą tipą.

2. Iš sąrašo pasirinkite tinkamą rūšį.

3. Pakartokite tai su visais indais.

4. Norėdami užpildyti pieno linijas, pasirinkite Pa-
ruošti 1 pieno rūšį.
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Nustatyti putų profilį

Su A300 FM EC galite nustatyti standžių ir skystų putų profilius (standartiniai nustatymai: skystos putos – 10 % oro
dalis, standžios putos – 35 % oro dalis).

Nustatyti putų profilį

Nenugriebto pieno tiršta šilta puta

Nenugriebto pieno skysta šilta puta

Oro dalis

Oro dalis

Putos nustatymas

Putos nustatymas

Išbandyti

Išbandyti

1. Paspauskite Nustatyti putų profilį.

2. Slankikliu nustatykite standžių ir skystų putų oro
dalį.

3. Spustelėkite , jei norite patikrinti, ar putos yra
norimos kokybės.

4. Jei reikia, pakartokite.

8.3.3 Aparato nustatymas

Kalba

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Kalba – de (Deutsch)
– en (Englisch)
– fr (Französisch)
– ...

Galimos 33 kalbos

Kalba pakeičiama iš karto

Data ir laikas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

12/24 valandų ro-
dmuo

12 valandų

24 valandos

Data

– Diena
– Mėnuo
– Metai

0–31

0–12

2019–9999

Dienos nustatymas

Mėnesio nustatymas

Metų nustatymas

Laikas

– Valanda
– Minutės

0– 23 / 0–11

0–59

Valandų nustatymas

Minučių nustatymas

Laiko zona Parinkite laiko zoną iš parinkčių sąrašo
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Laikmačiai

Pagrindiniai nustatymai

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Energijos taupymas – Aktyvus
– Išj.

Jei Aktyvus, laukimo laiką galima nustatyti

Sritis: 15‒120 min.

Automatinis įjungi-
mas / išjungimas

– Aktyvus
– Išj.

– Įjungti / išjungti laikmatį
– Redaguoti laikmatį rašikliu

Laikmačių redagavimas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Veiksmas – Automatinis įjungimas
– Automatinis išjungimas

Pasirinkite laikmačio funkciją

Valanda 0–23 Nustatykite įjungimo / išjungimo laiką

Minutės 0–59

Pakartoti kiekvieną
pirmadienį

– Taip
– Ne

Įjungti / išjungti laikmatį kiekvieną dieną

...

Pakartoti kiekvieną
sekmadienį

Vandens nustatymai

Vandens tiekimo nustatymai

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Vandens filtras akty-
vus

– Taip
– Ne

– Taip: pasirodo vandens filtro naudingo eksploatavi-
mo laiko ar vandens kiekio nustatymo slankiklis (pri-
klausomai nuo naudojamo filtro)

– Ne: nustatykite vandens kietumą

Vandens kietumas Kietumo lygiai 1–5 Ant slankiklio nustatykite išmatuotą vandens kietumą
Vandens kietumas nustatomas matavimo juostelėmis
[} 25]

Vandens kietumas nustatomas aparatuose su vandens
rezervuaru ir aparatuose su vandens jungtimi, tačiau be
vandens filtro

Gamykliniai nustatymai

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Atstata į gamyklinius
nustatymus

Išsitrynė visi nustatymai, įskaitant ir produktų!

Produktų atstata į ga-
myklinius nustatymus

Išsitrynė nuosavi produktų nustatymai!
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Informacija apie sistemą

Kategorija Vertė

Bendra versija Įdiegta aparato programinės įrangos versija

Subsistemos versijos
Aparatas Aparato tipas

Serijos numeris [Serijos numeris]

FPC Įdiegta „Franke“ prekių katalogo versija

POP (produktų pasiūlos paketas) Įdiegta produktų pasiūlos paketo versija (produktų išdės-
tymas / rūšiavimas)

Licencija Jei įmanoma, aktyvinkite „Franke Digital Services“ licen-
ciją

Eterneto įrenginys A
IP adresas

MAC adresas

8.3.4 Teisių valdymas
Vaidmenys suskirstomi pagal tokią tvarką: klientų aptarnavimo skyriaus technikas > savininkas > operatorius> prie-
žiūros personalas.

Vaidmenys ir teisės

Veiksmas Klientų aptarnavimo
skyriaus technikas

Savininkas Specialistas Operatorius

Pakeiskite PIN kodą ir
suaktyvinkite bando-
muosius produktus

Taip (visiems vaide-
menims)

Taip (antraeiliams vai-
dmenims)

Ne Ne

Pridėti / pakeisti /
pašalinti / pritaikyti
produktus

Taip Taip (sumažintas funk-
cionalumas)

Ne Ne

Skaitiklio peržiūra Taip Taip Taip Ne

Išvalykite Taip Taip Taip Taip

Atnaujinkite programi-
nę įrangą (USB)

Taip Ne Taip Ne
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9 PILDYMAS IR IŠTUŠTINIMAS

9.1 Kavos aparato užpildymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas indų užpildymas
Dėl netinkamo užpildymo gali būti sugadinti produktai ir kavos aparatas.

a) Į pupelių indą įpilkite kavos pupelių.

b) Į miltelių indą įpilkite aparatui skirtų miltelių.

Indų padėtys

1 Pupelių indas, 1 padėtis 2 Pupelių indas, 2 padėtis

3 Miltelių indas, 3 padėtis 4 Miltelių indas, 4 padėtis

9.2 Skrudintų kavos pupelių tvarkymas ir laikymas
Lemiamas optimalios gėrimo kokybės veiksnys yra naudojamų kavos pupelių šviežumas.

– Į pupelių indą skrudintas kavos pupeles įpilkite tik prieš pat jas naudojant. Tada į puodelį pateks didesnis aro-
matas. Tą pačią dieną užpildykite tik tiek, kiek sunaudojate per kelias valandas. Pupelių indai nėra laikymo
talpyklos!

– Pupelių indą visada gerai uždarykite. Atidarytą kavos pakuotę vėl sandariai uždarykite
– Skrudintą kavą laikykite vėsioje, sausoje ir apsaugotoje nuo šviesos vietoje, bet ne šaldytuve.
– Užsisakykite skrudintos kavos pagal sunaudojamą kiekį – reguliariai, bet mažesnius kiekius, kad kava nuolat bū-

tų šviežia.
– Pasirinkite mažesnius pakuočių dydžius, pvz., 250 arba 500 g vietoj 1 kg. Tada nereikia sandėliuoti atidarytų pa-

kuočių ar pilnų pupelių indų.
Stebėkite tam tikrą laiką, pvz., kiek per savaitę sunaudojama. Užrašykite, kada ir kiek užpildyta, kad galėtumėte nu-
statyti kiekį, kad per kelias ateinančias valandas būtų šviežių pupelių. Pažymėkite maksimalų pupelių indo užpildymo
kiekį, pvz., lipduku.
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9.3 Įpilkite pupeles

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti
Jei į pupelių indą ar malūnėlį patenka daiktų, gali iššokti skeveldros ir sugadinti aparatą ar sužaloti asmenis.

a) Nedėkite jokių daiktų į pupelių indą ar malūnėlį.

1. Nukelkite pupelių indo dangtelį.

2. Įpilkite kavos pupelių.

3. Uždėkite dangtelį.

9.4 Malimo laipsnio nustatymas
Malimo laipsnį galima nustatyti atskirai kiekvienam malūnėliui. Gamyklinis nustatymas: vidutinio smulkumo malimas.

– Norėdami, kad būtų malama smulkiau, pastumkite svirtį į dešinę.
– Norėdami, kad maltų stambiau, pastumkite svirtį į kairę.
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9.5 Miltelių įdėjimas

1. Nukelkite miltelių indo dangtelį.

2. Įpilkite aparatui skirtų miltelių.

3. Uždėkite dangtelį.

9.6 Vandens bako pildymas

PRANEŠIMAS
Aparato sugadinimas
Pildami pieną į vandens talpyklą, galite sugadinti aparatą.

a) Vandenį pilkite tik į vandens talpyklą.

b) Išjunkite aparatą iš elektros tinklo ir susisiekite su techninės priežiūros tarnyba, jei į vandens talpyklą netyčia
buvo pripilta pieno.

Optimali Vandens kokybė [} 24] yra labai svarbi ir gėrimų kokybei, ir patikimam veikimui ir ilgam aparato naudojimui
užtikrinti.

1. Atidarykite dangtį. 2. Vandens talpyklą pakelkite ir išimkite.
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3. Jei reikia, išvalykite vandens talpyklą.

max.

4. Į vandens talpyklą įpilkite švaraus vandens iki žy-
mos. Vandens kokybė [} 24]

5. Įstatykite pripildytą vandens talpyklą ir uždenkite
dangtį.

9.7 Įpilkite pieno

PERSPĖJIMAS
Bakterijos žaliame piene
Žaliame piene esančios bakterijos gali kelti pavojų sveikatai.

a) Nenaudokite žalio pieno.

b) Naudokite tik pasterizuotą arba ilgai negendantį pieną.

PRANEŠIMAS
Aparato sugadinimas
Naudodami netinkamus skysčiu galite sugadinti aparatą.

a) Į pieno indą pilkite tik pieną.

b) Pieno indo valymui naudokite vandenį ir švelnią valymo priemonę.

PRANEŠIMAS
Pakitusi gėrimų kokybė
Netinkamai elgiantis su pienu, gali suprastėti kokybė.

a) Pieną pilkite tik į švarius indus.

b) Naudokite tik iš anksto atvėsintą pieną (2–5 °C).

c) Pieno indo vidinę pusę, įsiurbimo žarnelę ir pieno indo dangtelį lieskite tik nusiplovę rankas arba užsimovę vien-
kartines pirštines.

Po valymo arba po pildymo pusiau automatiškai paruošiama pieno sistema. Atsižvelkite į nurodymus klaidų įvykių
pranešimuose. Klaidų įvykių pranešimai pasiekiami per skydelį.
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9.7.1 Kaip įpilti pieno į SU05

1. Atidarykite dureles.

2. Įjunkite šaldymo bloką.

ð Rodoma esama šaldymo skyriaus temperatū-
ra.

3. Pieno indo dangtelį su įsiurbimo žarnele nuimkite
ir dėkite tik ant švaraus paviršiaus.

4. Į indą pilkite daugiausiai 5 l atšaldyto pieno.

5. Uždėkite pieno indo dangtelį.

6. Pieno indą iki atramos įstumkite į šaldymo sky-
rių.

7. Uždarykite dureles.

9.8 Tirščių indo ištuštinimas

PRANEŠIMAS
Pelėsių susidarymas
Dėl kavos likučių gali susidaryti pelėsiai.

a) Bent kartą per dieną ištuštinkite ir išvalykite tirščių indą.
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1. Išimkite tirščių indą.

2. Ištuštinkite tirščių indą.

3. Tirščių indą išvalykite ir nusausinkite.

4. Įstatykite tirščių indą.

9.9 Miltelių indo ištuštinimas

PRANEŠIMAS
Užteršimas milteliais
Milteliai gali išbyrėti iš miltelių indo.

a) Miltelių indą visada transportuokite vertikalioje padėtyje ir uždarytą.

1. Išimkite tirščių indą.

2. Raktu atrakinkite durelių užraktą (pasirinktinis
variantas).

3. Paspauskite užraktą vidinėje pusėje ir atidarykite
dureles.

4. Patraukite fiksavimo slankiklį.
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5. Pakelkite ir išimkite miltelių indą.

6. Ištuštinkite miltelių indą.

7. Įdėję tuščią miltelių indą, įstumkite užrakto
sklendę.

8. Uždarykite dureles.

PRANEŠIMAS
Veikimo sutrikimas
Jei miltelių indas tinkamai neužrakinami, gali sutrikti kavos aparato veikimas ir nukentėti produktų kokybė.

a) Įstumkite užrakto sklendę iki atramos.

9.10 Šaldymo bloko ištuštinimas

PERSPĖJIMAS
Sveikatos sutrikimai dėl gemalų susidarymo
Dėl nepakankamo valymo aparate ir išleidimo vamzdeliuose gali prisitvirtinti maisto likučiai ir taip užteršti produktus.

a) Nenaudokite aparato, jei jis išvalytas nesilaikant instrukcijos.

b) Kiekvieną dieną išvalykite aparatą, kaip nurodyta instrukcijoje.

c) Informuokite aptarnaujantį personalą apie reikalingas valymo priemones.

PRANEŠIMAS
Sugižęs pienas
Pienas gali sugesti, jei jis laikomas nepakankamai vėsiai arba higienos reikalavimų neatitinkančiomis sąlygomis.

a) Naudokite tik prieš tai atvėsintą pieną (2,0−5,0 °C).

b) Pieną šaldymo bloke laikykite tik tada, jei šaldymo blokas veikia. Kai šaldymo blokas nenaudojamas, pavyzdžiui,
naktį – laikykite pieną šaldytuve.

c) Aparatą ir šaldymo bloką valykite kartą per dieną.

d) Įsiurbimo žarnelę, pieno indo vidinę pusę ir pieno indo dangtelį lieskite tik nusiplovę rankas arba užsimovę vien-
kartines pirštines.

e) Indo dangtelį su įsiurbimo žarnele dėkite tik ant švaraus paviršiaus.

PRANEŠIMAS
Užsikimšo pieno sistema
Netinkamos valymo šluostės siūleliai gali patekti į sistemą ir ją užkimšti. Dėl to gali sugesti aparatas.

a) Pieno indą valykite tik mikropluošto šluoste.
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1. Atidarykite dureles.

2. Ištraukite pieno indą.

3. Pieną laikykite šaldytuve arba, jei reikia, pašalin-
kite.

4. Išvalykite pieno indą, dalis, kuriomis teka pienas,
ir šaldymo skyrių.

5. Įstatykite išvalytą pieno indą.

6. Jei šaldymo bloko nereikia, išjunkite jį. Išjungto
šaldymo bloko dureles palikite šiek tiek praviras,
kad viduje nesusidarytų nemalonus kvapas.
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10 GĖRIMŲ RUOŠIMAS

ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusiplikyti
Karštais gėrimais galima nusiplikyti.

a) Būkite atsargūs su karštais gėrimais.

b) Naudokite tik tam pritaikytus gėrimų indus.

10.1 Gėrimo ruošimas su „Quick Select“

1. Po išleidimo vamzdeliu pastatykite gėrimui tinka-
mą indą.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

2. Pasirinkite produktą.

ð Rodoma produkto peržiūra.

3. Parinkite produktų pasirinktinius variantus.

4. Pradėkite ruošimą, paspausdami žalią mygtuką.

ð Gėrimas ruošiamas.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

ð Produktų parinkimas rodomas, kai yra paruoš-
tas produktas.
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11 VALYMAS

11.1 Įvadas
Tobulą kavos skonį užtikrins tik nepriekaištingai išvalytas kavos aparatas. Kavos aparatą valykite bent kartą per die-
ną, o prireikus ir dažniau.

Automatinio valymo metu valomas kavos aparatas ir šaldymo blokas.

Reikalingi priedai
– Valomosios tabletės
– Mikropluošto šluostė
– Šepetėlių rinkinys
– Surinkimo indas (tik aparatuose be nuotėkų jungties)

Aparatams su pieno sistema reikalingi papildomi priedai

– Pieno sistemos valiklis
– SU 05: valymo indas

PRANEŠIMAS
Nešvarūs priedai
Nešvarūs priedai gali neigiamai paveikti aparato veikimą ir gėrimų kokybę.

a) Valykite vandens baką, taikydami 5 etapų metodą.

b) Laikykitės priedų naudojimo instrukcijų.

Išimamas kavos aparato dalis nėra saugu plauti indaplovėje.

Taip pat reikia valyti rankomis:
– vidinius šaldymo skyriaus paviršius
– vidinę durelių pusę, durelių sandariklį
– pieno indą, pieno indo dangtelį
– siurbimo žarną, įsiurbimo atvamzdį
– miltelių indą

Valymas kas savaitę [} 48]

11.1.1 5 etapų metodas

1. Didelius nešvarumus pašalinkite teptuku ar še-
pečiu.

2. Dalis pamirkykite karštame vandenyje su švelnia
valymo priemone.

3. Išplaukite dalis.

4. Kruopščiai išskalaukite dalis.

5. Dalis nusausinkite.
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Nuimamos dalys

11.2 Paleisti valymą

ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusiplikyti
Valant aparatą, išteka karšti skysčiai ir garai, kuriais galima nusiplikyti.

a) Valymo metu nedirbkite prie išleidimo vamzdelių.

Po valymo aparatas persijungia atgal į techninės priežiūros lygmenį arba į energijos taupymo režimą. Klientų aptar-
navimo skyriaus technikas gali nustatyti jūsų norimus pasirinktinius variantus.

1. Bakstelėkite logotipą „Franke“ viršutiniame kai-
riajame kampe.

2. Įveskite PIN. PIN kodai [} 31]

3. Paspauskite Gerai.
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Mano nustatymai

Skaitikliai

Valymas ir techninė priežiūra

4. Parinkite Valymas ir techninė priežiūra.

Kavos aparato valymas

Kalkių šalinimas iš kavos aparato

Kavos aparato praplovimas

Valymo apsauga

5. Paspauskite  Kavos aparato valymas.

6. Pranešimą patvirtinkite spausdami Taip , kad
pradėtumėte valyti.

7. Laikykitės naudotojo sąsajoje rodomų instrukci-
jų ir patvirtinkite paspausdami Toliau.

ð Aparatas rodys jums kitą žingsnį.

Aparatuose be nuotėkų jungties turėkite paruoštą surinkimo indą ir pastatykite ant grotelių, ant kurių laša, jeigu
ekrane rodoma tokia komanda.

11.3 Valymas kas savaitę
Be kasdienio valymo, bent kartą per savaitę valykite šiame skyriuje išvardytus aparato komponentus. Pastebėję už-
teršimą, aparatą nedelsdami išvalykite. Atkreipkite dėmesį į valymo instrukcijas.

11.3.1 Vandens bako valymas (jei yra)

Kasdien patikrinkite, ar vandens talpykloje nėra nešvarumų ir ar ji neužteršta kalkėmis. Nešvarumus ir kalkes ne-
delsdami pašalinkite.

1. Išimkite ir ištuštinkite vandens talpyklą.

2. Išvalykite vandens baką, taikydami 5 etapų me-
todą.
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11.3.2 Miltelių indo valymas (jei yra)

1. Išimkite tirščių indą.

2. Raktu atrakinkite durelių užraktą (pasirinktinis
variantas).

3. Paspauskite užraktą vidinėje pusėje ir atidarykite
dureles.

4. Patraukite fiksavimo slankiklį.

5. Pakelkite ir išimkite miltelių indą.

6. Ištuštinkite miltelių indą.

7. Šluoste išvalykite miltelių indą. Jei reikia, naudo-
kite ploviklį. Miltelių indą nusausinkite sausa
šluoste.

8. Uždėkite miltelių indą.

9. Įstumkite užrakto sklendę.

10. Uždarykite dureles ir įdėkite miltelių indą.

11.3.3 Lašų surinkimo indo ir grotelių valymas

PRANEŠIMAS
Išbėgantis skystis
Taikoma aparatams su nuotėkų jungtimi! Jeigu lašų surinkimo dėkle dar lieka vandens, aparatuose su nuotėkų jung-
timi jis gali išbėgti, jeigu ištrauksite lašų surinkimo dėklą.

a) Prieš išimdami lašų surinkimo dėklą įsitikinkite, kad visas vanduo išbėgo.
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1. Lašų surinkimo dėklą ir groteles valykite 5 žings-
nių metodu.

2. Kruopščiai nuvalykite lašelius, esančius lašų su-
rinkimo dėklo dangčio apačioje.

Lašų surinkimo dėklo galas [1] iš vidaus ir išorės turi būti švarus ir sausas. Jei taip nėra, lašų užpildymo lygio jutiklis
gali neteisingai suaktyvinti pranešimą.

Jei kavos aparatas yra prijungtas prie kanalizacijos sistemos, lašų surinkimo dėklo gale yra du sandarinimo žiedai
[2]. Jie turi būti sudrėkinti vandeniu, kad lašų surinkimo dėklas galėtų užsifiksuoti vietoje. Priešingu atveju talpinis ju-
tiklis negali aptikti lašų surinkimo dėklo.

11.3.4 Ekrano valymas

1. Bakstelėkite simbolį Nustatymai viršutiniame kai-
riajame kampe.

2. Parinkite „Valymas ir techninė priežiūra“.

3. Parinkite apsaugos režimą valymui.

ð Naudotojo sąsaja yra užblokuota 20 sekun-
džių.

4. Nuvalykite paviršių drėgna šluoste.

11.3.5 Kavos aparato paviršiaus valymas

1. Valykite aparato paviršių drėgna šluoste. 2. Jei reikia, naudokite švelnią valymo priemonę.
PRANEŠIMAS! Nenaudokite abrazyvų.
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11.4 Kavos aparato skalavimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusiplikyti
Skalavimo metu išteka karštas vanduo.

a) Valymo metu nedirbkite prie išleidimo vamzdelių.

b) Nieko nestatykite ant lašų surinkimo indo grotelių.

c) VEIKSMAI NUSIPLIKIUS: Tuoj pat vėsinkite sužalotą vietą ir, priklausomai nuo traumos laipsnio, kreipkitės į gy-
dytoją.

Kasdieninio valymo negalima pakeisti skalavimu! Skalavimas yra reikalingas, likučiams iš kavos ir pieno sistemų pa-
šalinti.

Aparatas atlieka skalavimą automatiškai nustatytais laiko intervalais bei įjungiant ir išjungiant.

1. Bakstelėkite logotipą „Franke“ viršutiniame kai-
riajame kampe.

2. Įveskite PIN. PIN kodai [} 31]

3. Paspauskite Gerai.

Mano nustatymai

Skaitikliai

Valymas ir techninė priežiūra

4. Parinkite Valymas ir techninė priežiūra.

Kavos aparato valymas

Kalkių šalinimas iš kavos aparato

Kavos aparato praplovimas

Valymo apsauga

5. Paspauskite ir patvirtinkite Kavos aparato skala-
vimas.

ð Kavos aparatas skalaujamas.
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11.5 Priežiūros rinkinys
Kai kurie kavos aparato komponentai bėgant laikui gali nusidėvėti arba tapti labai nešvarūs, todėl juos reikia pakeis-
ti. Tai gali nutikti prieš tai, kai reikės atlikti techninės priežiūros darbus. Kad galėtumėte lengvai užsisakyti paveiktas
dalis, mes jas sudarėme jų sąrašą. Šiuos komponentus galite pakeisti patys.

Vaizdas Kiekis Gaminio numeris Gaminio pavadinimas Pastabos

1 560.0001.696 Plikymo modulis
(Ø 43) su sklende
(0,6 mm)

Gaminio numeris etiketėje plikymo mo-
dulio šone. Kitame skyriuje paaiškinti
būtini veiksmai.

Plikymo modulio pakeitimas [} 53]
1 560.0001.697 Plikymo modulis

(Ø 50E) su sklende
(0,6 mm)

Gaminio numeris etiketėje plikymo mo-
dulio šone. Kitame skyriuje paaiškinti
būtini veiksmai.

Plikymo modulio pakeitimas [} 53]
1 560.0593.645 Plakiklio galvutė

FCS4070 FM EC
FM ar MS versijas galima pamatyti tipo
etiketėje. Tipo etiketė yra aparato vidu-
je.

Kavos aparatas [} 17]
1 560.0594.309 Plakiklio galvutė MS

EC FCS4070
FM ar MS versijas galima pamatyti tipo
etiketėje. Tipo etiketė yra aparato vidu-
je.

Kavos aparatas [} 17]
1 560.0589.901 Pieno išleidimo vamz-

delis, dvigubas
FCS4070

FM ir MS modeliai yra identiški

1 560.0613.850 Pieno išleidimo vamz-
delis, viengubas

1 560.0001.074 Pritvirtinta siurbimo
žarnelė, 300 mm

Pieno siurbimo linija šaldymo blokui
SU05

Šaldymo bloko komponentai su „Easy-
Clean“ valymo funkcija [} 20]

1 560.0486.469 Žarnelė Ø 9/5x1000
MVQ

Siurbimo žarnelė (1000 mm) visoms ki-
toms pieno sistemoms. Atitinkamai su-
trumpinkite žarnelės ilgį. KE200 šaldy-
mo blokui reikalinga 400 mm ilgio žar-
nelė.

1 560.0001.187 Maišymo kamera Miltelių sistemai

1 560.0580.820 Maišymo kameros
dangtis

Miltelių sistemai

2 560.0578.001 Sandarinimo žiedas
13 x 1,5 EPDM

Lašų surinkimo dėklo su išleidimu san-
dariklis

Galima tik versijoms su vandens jungti-
mi
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11.5.1 Plikymo modulio pakeitimas

1. Ištuštinkite kavos aparatą ir atjunkite nuo elek-
tros tinklo.

2. Išimkite tirščių indą iš aparato.

3. Atidarykite aparato dureles.

 

4. Atfiksuokite plikymo modulio užraktą, pasukdami
prieš laikrodžio rodyklę.

5. Išimkite plikymo modulį traukdami į priekį.

6. Įstatykite naują plikymo modulį.

7. Užfiksuokite plikymo modulio užraktą sukdami
pagal laikrodžio rodyklę.

8. Uždarykite aparato dureles.

9. Į aparatą įdėkite tirščių indą.

10. Prijunkite aparatą prie elektros tinklo.



12 | Kalkių šalinimas Franke Kaffeemaschinen AG

54 Naudojimo instrukcija A300

12 KALKIŲ ŠALINIMAS
Kad kavos aparatas nuolat gamintų aukštos kokybės gėrimus ir tinkamai veiktų, jis turi būti reguliariai valomas.
A300 turi tam skirtą automatinę kalkių šalinimo sistemą. Jei reikia pašalinti kalkes, tai nurodoma kavos aparato val-
dymo bloke. Kalkių nuosėdos gali kauptis ypač naujoje energiją taupančioje kaitinimo kasetėje.

Norėdami nukalkinti naudokite tik „Franke“ kalkių šalinimo koncentratą (gaminio numeris 560.0589.837). Tai užti-
krina patikimą kalkių pašalinimą.

a) Užsisakykite kalkių šalinimo koncentratą iš anksto, kad galėtumėte išvalyti, kai tik pasirodys raginimas kavos
aparato valdymo bloke.

12.1 Kalkių šalinimo terminas
A300 eksploatacijos pradžios metu jūsų bus paprašyta nustatyti vandens kietumą ir įvesti jį į programinę įrangą.
Vandens kietumas nustatomas matavimo juostelėmis [} 25]. Ši vertė naudojama vandens kiekiui apskaičiuoti iki ki-
to kalkių šalinimo.

Aparatai be vandens filtro
Raginimas pašalinti kalkes pateikiamas pasiekus apskaičiuotą vandens kiekį arba vėliausiai po dvylikos dienų. Pasi-
rodžius raginimui dėl kalkių pašalinimo, A300 galite naudoti dar dvi dienas. Tada jis užblokuojamas, kol nebus paša-
lintos kalkės.

Aparatai su vandens jungtimi ir vandens filtru
Kaklių šalinimo užklausa parodoma po dvylikos darbo dienų. Pateikus raginimą dėl kalkių šalinimo, A300 vis tiek gali
būti naudojamas, kol bus sunaudotas likęs vandens kiekis. Tada jis užblokuojamas, kol nebus pašalintos kalkės.

12.2 Kalkių šalinimas
Jei reikia šalinti kalkes, valdymo bloke pasirodo pranešimas. Pranešimą galima uždaryti, kad neturėtų įtakos vykdo-
mai operacijai. Yra du būdai, kaip pradėti šalinti kalkes:

– Kalkių šalinimas kartu su kitu valymu (numatytasis nustatymas)
– Kalkių šalinimas nepriklausomai nuo valymo – automatinis kalkių šalinimo paleidimas tam tikru metu
– Kalkių šalinimo paleidimas rankomis

PRANEŠIMAS
Kalkių šalinimo atšaukimas
Taikoma aparatams, turintiems vandens talpyklą: jei vandens talpykla tuščia arba lašų surinkimo indas pilnas, auto-
matinis kalkių šalinimas nėra atliekamas.

a) Prieš valydami / šalindami kalkes, ištuštinkite lašų surinkimo dėklą.

b) Prieš valydami / šalindami kalkes, užpildykite vandens talpyklą.

c) Pagal valymo įrenginio instrukcijas pastatykite valymo indą ant lašų grotelių.

12.2.1 Kalkių šalinimas po valymo
Pagal numatytuosius nustatymus tinkamas kalkių šalinimas pradedamas iškart po kito valymo, be jokių papildomų
raginimų. Tam nereikia jokių papildomų naudotojo veiksmų. Tam nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų, priklauso-
mai nuo aparato versijos, kalkių šalinimas trunka maždaug 15–25 minutes. Prieš pradedant valymą, kai kalkių šalini-
mo procesas dar nėra atliktas, patikrinkite, ar yra pakankamai kalkių šalinimo koncentrato. Jei kalkių šalinimo kon-
centrato nebeužtenka, rodomas raginimas pakeisti kalkių šalinimo kasetę. Kalkių šalinimo priemonės kasetės įdėji-
mas [} 30]
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12.2.2 Kalkių šalinimas nepriklausomai nuo valymo

Norint įsitikinti, kad kalkių šalinimo procesas neturi įtakos jūsų darbui, techninės priežiūros specialistas gali nustaty-
ti laiką po jūsų darbo valandų, per kurį turėtų būti atliekamas kalkių pašalinimas.

12.2.3 Rankinis kalkių šalinimo proceso paleidimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusiplikyti
Atliekant kalkių šalinimą, išteka karšti skysčiai ir garai, kuriais galima nusiplikyti.

a) Valymo metu nedirbkite prie išleidimo vamzdelių.

1. Bakstelėkite logotipą „Franke“ viršutiniame kai-
riajame kampe.

2. Įveskite PIN. PIN kodai [} 31]

3. Paspauskite Gerai.

Mano nustatymai

Skaitikliai

Valymas ir techninė priežiūra

4. Parinkite Valymas ir techninė priežiūra.

Kavos aparato valymas

Kalkių šalinimas iš kavos aparato

Kavos aparato praplovimas

Valymo apsauga

5. Pasirinkite Kalkių šalinimas.

ð Prasideda automatinis kalkių šalinimo proce-
sas ir pateikiamos instrukcijos, kaip atlikti ki-
tus veiksmus.
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13 KLAIDŲ ŠALINIMAS

13.1 Klaidų pranešimai
Jei įvyksta klaida, prietaisų skydelyje rodomas simbolis paryškinta spalva pagal klaidų kategoriją. Kai paliečiama ši
sritis, pasirodo langas su papildoma informacija ir patarimais, kaip pašalinti triktis.

Užverti

Jūsų kavos pupelių atsargos pasibaigė.

Įpilkite kavos pupelių.

2020-05-27
11:35

Pranešimas su veiksmų instrukcija

Rimtų klaidų atveju reikia iš naujo paleisti aparatą.

a) Aparato paleidimas iš naujo [} 58].

b) Jei aparatas neįsijungia, patikrinkite srovės tiekimą.

c) Jei nepavyksta iš naujo paleisti aparato arba pašalinti klaidos, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyriaus techni-
ką.

13.1.1 Klaidų pranešimų spalvos kodas

Laikinas sustabdymas

Sistema dar veikia be apribojimų

Sistema veikia su apribojimais

Pavieniai arba visi resursai yra užblokuoti

13.2 Kavos aparato gedimų šalinimas
Klaidos pranešimas / pro-
blema

Galima priežastis Galimas sprendimas

Klaidos pranešimas E663
Lašų surinkimo indas pilnas
rodomas, net jei lašų surin-
kimo dėklas ištuštintas

Jutiklio signalą sutrikdo likučiai lašų su-
rinkimo dėkle

Nuvalykite ir nusausinkite lašų surinkimo dė-
klo vidų. Be to, nuvalykite ir nusausinkite lašų
surinkimo dėklą

Jutiklio signalą sutrikdo šlapia lašų su-
rinkimo dėklo pusė

Nuvalykite ir nusausinkite lašų surinkimo indo
galinę pusę
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Klaidos pranešimas / pro-
blema

Galima priežastis Galimas sprendimas

Šaldytas pienas Norima šaldymo bloko temperatūra nu-
statyta per žema

Nustatykite 1–2 °C aukštesnę tikslinę tem-
peratūrą

– Šaldymo blokas SU05: laikykite nuspau-
dę temperatūros nustatymo mygtuką, kol
mirksės tikslinė nustatoma temperatūra.
Norėdami padidinti tikslinę temperatūrą,
naudokite naršymo mygtukus. Patvirtinki-
te naują tikslinę temperatūrą mygtuku
„Set“.

– KE200: KE200 gale yra temperatūros ri-
botuvas. Tokiu būdu nustatykite norimą
temperatūrą

Pienas užšąla (vanduo šal-
dymo skyriuje)

Šaldymo bloko durelių sandariklis ne-
sandarus

Įsitikinkite, kad sandariklis įdėtas tinkamai ir
durelės visiškai užsidaro

Šaldymo bloke pieno tem-
peratūra nepasiekta

Nepakankama oro cirkuliacija šaldymo
bloke

Užtikrinkite minimalų atstumą tarp aušinimo
bloko ir sienos (bent 50 mm)

Negalima dozuoti kalkių ša-
linimo priemonės koncen-
trato (klaidos pranešimas
E409)

Pažeistas arba nešvarus kalkių šalinimo
kasetės sandariklis arba tuščia kalkių
šalinimo kasetė

Patikrinkite kalkių šalinimo kasetės tūrį. Pati-
krinkite raudoną adapterį su sandarinimo žie-
du ir, jei reikia, pašalinkite visus kalkių šalini-
mo kristalus. Vėl atlikite kalkių šalinimą

Kalkių šalinimo kasetė turi
būti pakeista, net jei ji nėra
tuščia

Pažeistas arba nešvarus kalkių šalinimo
kasetės sandariklis

Įdėkite naują kalkių šalinimo kasetę ir pati-
krinkite raudoną adapterį su sandarinimo žie-
du ir, jei reikia, pašalinkite visus kalkių pašali-
nimo kristalus

Srautmačio klaida 1 (klaidos
pranešimas E79)

Vandens srauto sutrikimas Patikrinkite vandens talpyklą ar vandens tieki-
mo jungtį

Jei išduodant produktą rodomas klaidos pra-
nešimas, greičiausiai užblokuotas alaus dary-
mo modulio filtras

– Nustatykite smulkesnio malimo laipsnį ir
(arba) sumažinkite malimo kiekį

– Išimkite ir praskalaukite plikymo modulį
– Pradėkite valyti kavos aparatą

Jutiklinis ekranas neberea-
guoja tinkamai

Paleiskite iš naujo kavos aparato pro-
graminę įrangą

Yra du skirtingi trikčių šalinimo tipai:

– 1 būdas: palaikykite paspaudę raudoną
mygtuką dešinėje valdymo bloko pusėje
10 s, kad paleistumėte iš naujo

– 2 būdas: atjunkite kavos aparatą iš elek-
tros tinklo. Po 1 min. vėl prijunkite kavos
aparatą prie elektros tinklo. Norėdami
įjungti, trumpai paspauskite raudoną
mygtuką, esantį dešinėje valdymo bloko
pusėje

Vandens lygis vandens
talpykloje neatpažįstamas

Likučiai ar nuosėdos ant vidinės van-
dens talpyklos sienos

Kruopščiai išvalykite ir išplaukite vandens
talpyklą
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Klaidos pranešimas / pro-
blema

Galima priežastis Galimas sprendimas

Nėra pieno ar tiesiog tik
pieno putos

Nesandari siurbimo žarnelė arba pieno
linija

Patikrinkite išleidimo įdėklo padėtį ir, jei rei-
kia, išvalykite. Šaldymo blokas SU05: pati-
krinkite įsiurbimo žarnelės jungties sandarini-
mo žiedą. Patikrinkite siurbimo žarnelę ir, jei
reikia, pakeiskite

Pienas nebėga tinkamai iš
pieno išleidimo vamzdelio

Pieno išleidimo vamzdelis nebuvo tinka-
mai sumontuotas valymo metu

Pradėkite valyti kavos aparatą ir įstatykite
pieno išleidimo vamzdelį pagal jutikliniame
ekrane pateikiamas instrukcijas. Pieno išleidi-
mo vamzdelis taip pat yra priežiūros rinkinio
dalis, žr. Priežiūros rinkinys [} 52]

13.2.1 Kavos aparato paleidimas iš naujo

1. Nuspauskite mygtuką [1] ir palaikykite 10 s.

ð Aparatas paleidžiamas iš naujo.

ð Rodomas pradžios ekranas.

13.3 Pagalba iškilus problemoms dėl produkto kokybės
Problema Galimos priežastys Galimas sprendimas

Kava be skonio Per stambus malimas Nustatykite smulkesnį malimo laipsnį Malimo
laipsnio nustatymas

Per mažai kavos Padidinkite kavos kiekį Nustatyti gėrimus
[} 32]

Temperatūra per žema Padidinkite temperatūrą Nustatyti gėrimus
[} 32]

Kava sena Naudokite šviežią kavą

Pupelių indas netinkamai užblokuotas Patikrinkite pupelių indo užraktą Įpilkite pupe-
les [} 38]

Keisto skonio kava Prastas malimas Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriaus
darbuotojais

Sunaudojama mažai kavos Į pupelių indą įpilkite mažai kavos pupelių

Sugedusios kavos pupelės Pakeiskite kavos pupeles

Valymo priemonės likučiai Išskalaukite aparatą

Nešvarus puodelis Patikrinkite indaplovę

Bloga vandens kokybė (chloras, kietu-
mas ir t. t.)

Patikrinkite vandens kokybę Vandens kokybė
[} 24]

Kava karti Per aukšta temperatūra Sumažinkite kavos temperatūrą Nustatyti gė-
rimus [} 32]
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Problema Galimos priežastys Galimas sprendimas

Per smulkus malimas Nustatykite stambesnį malimo laipsnį Malimo
laipsnio nustatymas

Per mažas kavos kiekis Padidinkite kavos kiekį Nustatyti gėrimus
[} 32]

Per tamsus skrudinimas Naudokite šviesesnį kavos skrudinimą

Kava rūgšti Temperatūra per žema Padidinkite kavos temperatūrą Nustatyti gėri-
mus [} 32]

Per šviesus skrudinimas Naudokite tamsesnį kavos skrudinimą

Per stambus malimas Nustatykite smulkesnį malimo laipsnį Malimo
laipsnio nustatymas

Miltelių produktų konsisten-
cija

Per tiršta Naudokite mažiau miltelių, naudokite daugiau
vandens

Per skysta Naudokite daugiau miltelių, naudokite mažiau
vandens

Milteliai sulipę arba drėgni Išvalykite ir išdžiovinkite miltelių sistemą

Miltelių produktų skonis Per saldi Naudokite mažiau miltelių, naudokite daugiau
vandens

Nesaldi Naudokite daugiau miltelių, naudokite mažiau
vandens

Keistas skonis Išvalykite miltelių sistemą
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14 TECHNINIAI DUOMENYS

14.1 Našumo duomenys pagal DIN 18873-2:2016-02
Informacija susijusi su 230 V tinklo įtampa.

Našumas per valandą Viengubas ruošimas

(puod./h)

Dvigubas ruošimas

(puod./h)

Espresas 124 163

Kava / kava su grietinėle 80 92

Karštas vanduo (200 ml) 96 -

Kapučinas 91 130

Pienas su espresu 96 116

Pieniška kava 93 113

Karštas šokoladas 102 -

14.2 Techniniai kavos aparato duomenys
Svoris Apie 25 kg, priklausomai nuo įrangos

Pupelių indo talpa – Be pupelių indo praplėtimo: 1 0,5 kg arba 2 0,25 kg
– Su pupelių indo praplėtimu: 1 1,1 kg arba 2 0,55 kg

Miltelių indo talpa Miltelių indas: 0,5 kg

Dvigubas miltelių indas: 2 0,5 kg

Vandens talpykla 4,8 l

Aplinkos sąlygos Oro drėgnis: maks. 80  %

Aplinkos temperatūra: 5–32 °C

Triukšmo emisija <70 dB(A)

14.3 Kavos aparato elektros jungtys
Tipas Įtampa Jungtis Galia Saugiklis Dažnis

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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