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Pirms darba ar ierīci izlasiet lietošanas instrukciju.
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1 JŪSU DROŠĪBAI

1.1 Atbilstoša lietošana

1.1.1 Kafijas automāts
–  A300 ir profesionāla dzērienu gatavošanas iekārta izmantošanai ēdināšanas uzņēmumos, birojos vai līdzīgā vi-

dē.
– A300 ir piemērots veselu kafijas pupiņu, kafijas automātiem paredzētu pulveru un svaiga piena pārstrādāšanai.
– A300 paredzēts izmantot dzērienu pagatavošanai, ievērojot šo instrukciju un tehniskos datus.
– A300 paredzēts izmantot tikai iekštelpās.

Ievērībai
– A300 nav piemērots izmantošanai ārpus telpām.

1.1.2 Papildierīces

Dzesēšanas bloks
– Dzesēšanas bloks paredzēts tikai piena dzesēšanai, pagatavojot kafiju kafijas automātā. Izmantojiet tikai ie-

priekš atdzesētu pienu (2–5 °C).
– Piena sistēmām lietojiet tikai Franke tīrīšanas līdzekli.

Ievērībai
– Citi tīrīšanas līdzekļi piena sistēmā var atstāt atliekas.

1.2 Kafijas automāta izmantošanas priekšnoteikumi
– A300 paredzēts izmantot tikai apmācītam personālam.
– Katram A300 lietotājam jāizlasa un jāsaprot šī instrukcija. Tas neattiecas uz izmantošanu pašapkalpošanās zo-

nā.
– Automāti pašapkalpošanās zonā ir pastāvīgi jāuzrauga, lai pasargātu tā lietotājus.
– A300 un papildierīču ekspluatāciju sāciet tikai pēc tam, kad esat pilnībā izlasījis un sapratis šo instrukciju.
– Nelietojiet A300 un papildierīces, ja nepārzināt funkcijas.
– Nelietojiet A300, ja A300 pievienojuma kabeļi vai papildierīces ir bojātas.
– Nelietojiet A300, ja A300 vai papildierīces nav iztīrītas vai uzpildītas, kā paredzēts.

– A300 vai papildierīces nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.
– Bērni un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām

drīkst lietot A300 vai papildierīces tikai citas personas uzraudzībā un nedrīkst
rotaļāties ar A300 vai papildierīcēm.

– Bērni nedrīkst tīrīt A300 vai papildierīces.

1.3 ANSI atbilstošo drošības norāžu skaidrojums
Lai pasargātu cilvēkus un inventāru, jāievēro drošības norādes.

Simbols un signālvārds apzīmē riska pakāpi.
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BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS apzīmē iespējami draudošu bīstamību. Ja tā netiek novērsta, var rasties smagi sa-
vainojumi vai iestāties nāve.

UZMANĪBU
UZMANĪBU apzīmē iespējamu risku. Ja tas netiek novērsts, var gūt vieglus vai niecīgus savainoju-
mus.

IEVĒRĪBAI
NORĀDE pievērš uzmanību iekārtas bojājumu riskiem.

1.4 Riski, lietojot kafijas automātu

BRĪDINĀJUMS
Ugunsgrēka risks
Tīkla kabelis elektriskās pārslodzes dēļ var sakarst un izraisīt aizdegšanos.

a) Kafijas automāta pieslēgšanai pie strāvas padeves neizmantojiet vairāku rozešu pieslēgumvietu, sadalītāju ar
vairākām rozetēm vai pagarinātāja kabeli.

BRĪDINĀJUMS
Bīstamība dzīvībai strāvas trieciena dēļ
Bojāti tīkla kabeļi, vadi vai spraudkontakti var izraisīt strāvas triecienu.

a) Nesavienojiet bojātus tīkla kabeļus, vadus vai spraudkontaktus ar elektrotīklu.

b) Nomainiet bojātos tīkla kabeļus, vadus vai spraudkontaktus. 
Ja tīkla vads ir stingri uzmontēts, sazinieties ar servisa tehniķi. Ja tīkla kabelis nav stingri uzmontēts, pasūtiet un
izmantojiet jaunu oriģinālo tīkla kabeli.

c) Uzmaniet, lai aparāts un tīkla kabelis neatrastos karstu virsmu tuvumā, piemēram, gāzes, elektriskās plīts vai
krāsns tuvumā.

d) Uzmaniet, lai tīkla kabelis netiktu kaut kur iespiests vai neatrastos uz asām šķautnēm.
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BRĪDINĀJUMS
Dzīvības apdraudējuma risks strāvas trieciena dēļ
Aparātā iekļuvis šķidrums/mitrums vai noplūde var izraisīt strāvas triecienu.

a) Neuzstādiet aparātam šķidruma vai tvaika sprauslu.

b) Nelejiet šķidrumus uz aparāta.

c) Neiemērciet aparātu šķidrumā.

d) Atvienojiet aparātu no elektrotīkla noplūdes vai tajā iekļuvuša šķidruma/mitruma gadījumā.

BRĪDINĀJUMS
Dzīvības apdraudējuma risks strāvas trieciena dēļ
Nepienācīgi veikti darbi, remonti vai elektroierīču apkopes darbi var izraisīt strāvas triecienu.

a) Elektrosistēmas daļu remonts jāveic servisa tehniķim, izmantojot oriģinālās rezerves daļas.

b) Apkopes darbus drīkst veikt tikai autorizētas personas ar atbilstošu kvalifikāciju.

BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas risks
Plastmasas iepakojumu dēļ bērni var nosmakt.

a) Uzmaniet, lai plastmasas iepakojumi nenokļūtu bērnu rokās.

BRĪDINĀJUMS
Applaucēšanās risks
Skalošanas laikā no sistēmas kanāliem izplūst karsts ūdens.

a) Šajā laikā nedrīkst atrasties tiešā izplūdes kanālu tuvumā.

b) Nenovietojiet uz pilienu savācējtrauka režģa nekādus priekšmetus.

c) APPLAUCĒŠANĀS GADĪJUMĀ: Nekavējoties atdzesējiet savainojumu un atkarībā no apdeguma pakāpes konsul-
tējieties ar ārstu.

BRĪDINĀJUMS
Applaucēšanās risks
Karsti dzērieni var izraisīt applaucēšanos.

a) Rīkojoties ar karstiem dzērieniem, ievērojiet piesardzību.

b) Izmantojiet tikai piemērotus dzērienu traukus.
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BRĪDINĀJUMS
Applaucēšanās risks
Tīrīšanas laikā rodas karsti šķidrumi un tvaiks, un tie var izraisīt applaucēšanos.

a) Šajā laikā nedrīkst atrasties tiešā izplūdes kanālu tuvumā.

BRĪDINĀJUMS
Savainošanās risks
Ja pupiņu tvertnē vai dzirnavās iekļūst svešķermeņi, no ierīces var tikt izsviestas drumslas, tādējādi radot ievainoju-
mus.

a) Neievietojiet pupiņu tvertnēs vai dzirnavās nekādus priekšmetus.

UZMANĪBU
Grieztas brūces/saspiedumi
Pulvera tvertnes padeves mehānisms var radīt grieztas brūces vai saspiedumus.

a) Uzmanīgi tīriet pulvera tvertni.

UZMANĪBU
Tīrīšanas līdzekļa radīts kairinājums
Tīrīšanas tabletes, piena sistēmu tīrīšanas līdzeklis un atkaļķotājs var radīt acu un ādas kairinājumu.

a) Ievērojiet riska norādes uz tīrīšanas līdzekļu etiķetēm.

b) Nepieļaujiet saskari ar acīm un ādu.

c) Pēc saskares ar tīrīšanas līdzekli nomazgājiet rokas.

d) Tīrīšanas līdzekļi nedrīkst nonākt dzērienos.

UZMANĪBU
Veselības apdraudējums, ja veidojas mikrobi
Ja tīrīšana nav pietiekama, pārtikas produktu atliekas var nogulsnēties iekārtā un izplūdes kanālos, piesārņojot dzē-
rienus.

a) Nelietojiet iekārtu, ja tā nav iztīrīta atbilstoši instrukcijai.

b) Tīriet iekārtu katru dienu atbilstoši instrukcijai.

c) Informējiet apkalpojošo personālu par nepieciešamajiem tīrīšanas pasākumiem.

UZMANĪBU
Veselības apdraudējums, ja veidojas mikrobi
Ilglaicīgi nelietojot ierīci, tajā var rasties nosēdumi.

a) Pēc garāka lietošanas pārtraukuma (vairāk nekā 2 dienas) iztīriet iekārtu.
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UZMANĪBU
Pelējuma veidošanās
Uz kafijas biezumiem var veidoties pelējums.

a) Vismaz reizi dienā iztukšojiet un iztīriet biezumu tvertni.

IEVĒRĪBAI
Ierīces bojājumi apkaļķošanās dēļ
Ja ūdens cietība ir iestatīta nepareizi, kafijas automāts var apkaļķoties. Kaļķa nogulsnes var bojāt kafijas automātu.

a) Izmēriet ūdens cietību, uzsākot ekspluatāciju. Pēc tam iestatiet izmērīto ūdens cietību izvēlnē Sākt ekspluatāci-
ju. Ūdens cietības noteikšana ar mērloksni [} 25].

Atkaļķošanai drīkst izmantot tikai Franke atkaļķošanas koncentrātu (preces numurs 560.0589.837). Šādi tiek no-
drošināta uzticama atkaļķošana.

a) Pasūtiet atkaļķošanas koncentrātu savlaicīgi, lai atkaļķošanu varat veikt nekavējoties, tiklīdz kafijas automāta
vadības panelī tiek parādīts uzaicinājums.
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2 SIMBOLU SKAIDROJUMS

2.1 Instrukcijā lietotie simboli

2.1.1 Skaidrojums

Simbols Apraksts

Notīriet komponentus, izmantojot 5 soļu metodi

Šis simbols apzīmē ieteikumus un plašāku informāciju

Rīcības soļa priekšnoteikumi

Smalka maluma pakāpe

Rupja maluma pakāpe

Informācija par dzēriena kvalitātes uzlabošanu

Rīcības soļa rezultāts vai starprezultāts
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2.2 Programmatūras simboli

2.2.1 Informācijas paneļa un vadības skārienpaneļa simboli

Ja rodas kļūda, informācijas panelī deg simbols, kas norāda uz attiecīgo komponentu Kļūdu novēršana [} 56].

Simbols Apzīmējums Apraksts

Franke logotips Atvērt apkopes līmeni

Kopt/tīrīt Iekārta jāiztīra vai jāveic iekārtas apkope

Kafijas pupiņa Pupiņu tvertne ir tukša vai nav pareizi ievietota

Biezumu tvertne Jāiztukšo biezumu tvertne

Skalot Iekārta jāizskalo vai tā tiek skalota

Dzēriens

Norēķins Norēķins aktivēts

Datu pārsūtīšana Tiek pārsūtīti dati

Atsevišķu dzērienu skaitī-
tājs

Individualizēšana Pielāgot dzērienus un attēlojumu
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Simbols Apzīmējums Apraksts

Informācija

Neaktīvs

Gaidstāve Pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā

Durvis Durvis ir atvērtas.

Serviss/iestatīšana/admi-
nistrēšana

Iestatīt automātu

Valoda Iestatīt valodu

Resursu iestatījumi Iestatīt resursus

Piekļuves tiesību pārvaldība Lietotāja tiesību pārvaldība

Atkaļķošana Atkaļķot kafijas automātu

Rediģēt Iestatījumu apstrāde

Dzērienu iestatījumi
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Simbols Apzīmējums Apraksts

Sistēmas informācija

Skaitītājs

Ūdens filtrs

Pilienu savācējtrauks Pilienu savācējtrauks ir pilns vai nepareizi ievietots

Ūdens tvertne Ūdens tvertne ir tukša vai nav ievietota

Pulvera resursi Pulvera tvertne ir tukša vai nav pareizi ievietota

Piens Piena tvertne ir tukša vai nav pareizi ievietota

2.2.2 Simboli navigācijai un lietošanai

Simbols Apzīmējums Apraksts

Atcelšanas taustiņš Atcelt pagatavošanu

Lapa uz priekšu/atpakaļ Pāršķirt izvēlnes ar vairākām lapām

Palaišanas taustiņš Sākt pagatavošanu
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2.2.3 Kļūdu ziņojumu attēlojums
Nevar pagatavot atzīmētos dzērienus. Nospiediet izgaismoto simbolu informācijas panelī, lai atvērtu kļūdas ziņoju-
mu.

Ja kļūda ietekmē visu sistēmu, kļūdas ziņojums tiek parādīts automātiski.

Aizvērt

Durtiņas ir atvērtas. Aizveriet durtiņas.

2018-09-06
11:35

Kļūdu ziņojumu krāsu kods

Īslaicīgs pārtraukums

Sistēma joprojām darbojas bez ierobežojumiem

Sistēma darbojas ar ierobežojumiem

Daži vai visi resursi ir bloķēti
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3 PIEGĀDES KOMPLEKTS
Piegādes komplekts var būt atšķirīgs, tas atkarīgs no ierīces konfigurācijas. Pārējos piederumus jūs varat iegādāties
tieši pie sava izplatītāja vai pasūtīt no uzņēmuma Franke Kaffeemaschinen AG, Ārburgā.

Pirms izsniegšanas no ražotnes kafijas automāti tiek pārbaudīti, izmantojot kafiju un pulveri. Tāpēc jūsu A300 var
būt kafijas, pulvera vai ūdens pēdas.

Preces nosaukums Preces numurs

Atkaļķošanas koncentrāts 560.0589.837

Tīrīšanas tabletes (100 gab.) 567.0000.010

Tīrīšanas tabletes (ASV/Kanāda) 567.0000.002

Piena sistēmu tīrīšanas līdzeklis (dozators) 567.0000.005

Piena sistēmu tīrīšanas līdzeklis (dozators) (ASV/Kanāda) 567.0000.006

Ūdens cietības mērloksnes 560.0004.060

Tīrīšanas sukas 560.0003.728

Iekšējā suka

(opcija SU05)

560.0001.019

Tīrīšanas ota 560.0003.716

Mikrošķiedras drāniņa 560.0002.315

Uztveršanas tvertne (tikai ) 560.0612.966

Rokasgrāmatu komplekts 560.0595.490
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Preces nosaukums Preces numurs

Piena izvade, vienkārša

Sk. pievienoto montāžas instrukciju

560.0613.850
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4 IDENTIFICĒŠANA

4.1 Datu plāksnīšu novietojums

4.1.1 Kafijas automāts

Kafijas automāta datu plāksnīte atrodas sieniņas iekšpusē labajā pusē.

4.1.2 Dzesēšanas bloks SU05

Dzesēšanas bloka datu plāksnīte atrodas pie iekšējas sieniņas kreisajā pusē.

4.2 Modeļa kods

4.2.1 Kafijas automāts

Modeļa kods Apraksts

A300 Kafijas automāts (pilnīgi automatizēts)

Konstruktīvā sērija: A

Modeļa lielums: 300

1G 1 dzirnaviņas

2G 2 dzirnaviņas

1P 1. pulvera dozētājs

2P 2. pulvera dozētājs

S1 Tvaika sprausla

W3 Iekšējā ūdens tvertne
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Modeļa kods Apraksts

W4 Ūdens pieslēgums

4.2.2 Papildierīces

Modeļa kods Apraksts

FM EC FoamMaster (silts piens un siltas piena putas)

MS EC Piena sistēma ar EasyClean tīrīšanas sistēmu
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5 IEKĀRTAS APRAKSTS

5.1 Kafijas automāts
Ievads
Kafijas automāts A300 ir pieejams ar dažādām opcijām. Ņemiet vērā, ka atkarībā no konfigurācijas jūsu kafijas au-
tomāts var izskatīties citādi.

Pupiņu tvertne

Pulvera tvertne (opcija)

Karstā ūdens izplūdes
kanāls

Vadības panelis (skārienekrāns
8")

Pilienu savācējtrauks ar režģi

Iepildes vāks

Tases paliktnis

(opcija)

Ūdens tvertne

Tvaika sprausla (opcija)

Durtiņu slēdzene

5.1.1 Versijas

Ūdens apgāde Ražojuma tips

A300 ar ūdens pieslēgumu A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

A300 ar ūdens tvertni A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 Standarta
– 8" skārienekrāns
– Dzirnavas (aizmugurē pa kreisi)
– Karstā ūdens izplūdes kanāls (kreisā puse)
– Ūdens pieslēgums vai ūdens tvertne
– AUtomātiskā atkaļķošanas sistēma

5.1.3 Opcijas
– Pupiņu tvertnes paplašinājums
– Vienkāršais pulvera dozētājs
– Dubultais pulvera dozētājs
– Tvaika sprausla S1 (tikai MS EC)
– Biezumu izmešana (tikai apvienojumā ar ūdens pieslēgumu)
– Durtiņu slēdzene
– Noslēdzamas pupiņu un pulvera tvertnes
– Franke Digital Services

5.2 Papildierīces

5.2.1 Dzesēšanas bloka komponenti ar EasyClean

Piena tvertne

Durtiņu slēdzene

Temperatūras rādījums

Tīrīšanas tvertne

Galvenais slēdzis
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5.3 Vadības skārienpanelis

1

2

17:11
08.03.2018

1 Nospiežot uz Franke logotipa, var pārslēgties no
apkopes līmeņa uz dzērienu izvēli un otrādi

2 Pāršķirt uz priekšu vai atpakaļ

5.4 Lietošanas režīms Quick Select

Lietošanas režīms Quick Select ir pašapkalpošanās zonas standarta iestatījums. Klients izvēlas dzērienu un nākama-
jā solī var to pielāgot, ja ir aktivētas dzērienu papildiespējas.

Vadības skārienpaneļa uzbūve
– 1. līmenis: dzērienu izvēle līdz 5 lapām, 6, 12 vai 20 dzērienu taustiņi katrā lapā
– 2. līmenis: dzēriena pielāgošana, dzērienu opciju izvēle, pagatavošanas sākšana

Individuālie pielāgojumi
– Rādījums: 2x3, 3x4 vai 4x5 dzērieni vienā lapā
– Individuāls dzērienu izkārtojums
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6 UZSTĀDĪŠANA

6.1 Priekšdarbi
Uzstādīšanas vieta

– Uzstādīšanas vietai ir jāatbilst pieļaujamajiem vides apstākļiem, un tā nedrīkst atrasties ārpus telpām.
– Novietošanas virsmai ir jābūt horizontālai un līdzenai.
– Norādījumus par nepieciešamo vietu un urbumu izmēriem skatiet sadaļā A300 izmēri [} 23]

Elektropieslēgums
– Kontakstligzdai ir jābūt fiksēti instalētai uzstādīšanas vietā.
– Kontaktligzda ir jānodrošina ar piemērotu pieslēguma spriegumu un drošinājumu. Nepieciešamās pieslēguma

vērtības skatiet kafojas automāta datu plāksnītē.
– Kafijas automāta elektrotīkla pieslēgumam jābūt aprīkotam ar noplūdes strāvas aizsargslēdzi (FI).
– Kontaktligzdai ir jāatrodas tīkla kabelim aizsniedzamā attālumā.
– Kontaktligzdu nedrīkst savienot ar pagarinātāju.

Notekūdeņu pieslēgums (opcija)
– Notekūdeņu pieslēgumu ir jāaprīko ar sifonu.
– Sifonam ir jāatrodas notekūdeņu šļūtenei aizsniedzamā attālumā.
– Sifonam un notekūdeņu šļūtenei ir jāatrodas zemāk par kafijas automātu.
– Savienojums ar sifonu jāveido ar brīva plūduma posmu.

Ūdens pieslēgums (opcija)
– Ūdens pieslēgumam jāatrodas ūdens šļūtenei aizsniedzamā attālumā.
– Ūdens šļūtenei jābūt tīrai un izskalotai.
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6.2 A300 izmēri
Visi izmēri ir norādīti mm.
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Izvade caur leti Attālumi augšpusē un pie aizmugures
malas

Tikai opcijai Biezumu
nomešana

Minimālie attālumi
– No aizmugures sienas: 50 mm
– Uz augšu: 200 mm (lai piepildītu un izņemtu pupiņu tvertni)
– Pa labi: 100 mm (durtiņu atvēršanai)

6.3 Prasības ūdensapgādei

6.3.1 Ūdens pieslēgums

Ūdens spiediens 80–800 kPa (0,8–8,0 bāri)

Plūsmas ātrums > 0,1 l/sec

Ūdens temperatūra < 25 °C

Savienojums ar ūdens pieslēgumu Uzmavuzgrieznis G 3/8 un metāla šļūtene l = 1,5 m

Pieslēgt, izmantojot tikai komplektācijā iekļauto šļūteņu
komplektu

– Ūdens pieslēgumam ir jāatbilst tehnisko datu prasībām, kā arī vietējiem noteikumiem un valsts noteikumiem.
– Ūdens pieslēgums jānodrošina pret atplūdi.
– Ūdens pieslēgumam ir jābūt aprīkotam ar noslēgkrānu un pārbaudāmu pretvārstu, pirms kura jāuzstāda filtrs.

Filtram jābūt noņemamam, lai veiktu tīrīšanu.
– Ūdeni nedrīkst padot no ēkas atkaļķošanas iekārtas.
– Filtrs ar min. 100 šūnām uz collu (UL)

6.3.2 Ūdens kvalitāte

Kopējā cietība: 4–8° dH GH (Vācijas kopējā cietība)

7–14° fH GH (Francijas kopējā cietība)

4,2-8,3 GPG

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

Skābju saturs/pH vērtība 6,5–7,5 pH

Hlora saturs < 0,5 mg/l

Hlorīdu saturs < 30 mg/l

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

Elektriskā vadītspēja (izmērītā) 50–200 μS/cm (mikrosīmensi)

Dzelzs saturs < 0,3 mg/l

– Krāsa: dzidra
– Garša: svaiga un tīra garša
– Smaka: bez jūtamas smakas
– Ūdenī nav rūsas daļiņu

6.3.3 Ūdens cietības noteikšana ar mērloksni

IEVĒRĪBAI
Ierīces bojājumi apkaļķošanās dēļ
Ja ūdens cietība ir iestatīta nepareizi, kafijas automāts var apkaļķoties. Kaļķa nogulsnes var bojāt kafijas automātu.

a) Izmēriet ūdens cietību, uzsākot ekspluatāciju. Pēc tam iestatiet izmērīto ūdens cietību izvēlnē Sākt ekspluatāci-
ju.

Izmantotā ūdens cietības pakāpe nosaka ūdens filtra kapacitāti (tikai kopā ar ūdens pieslēgumu) un ūdens daudzu-
mu starp atkaļķošanas procedūrām. Kad cietības pakāpe ir ievadīta ierīces programmā, automātiski seko pareizs
uzaicinājums veikt atkaļķošanu.

Izmantotā ūdens cietības pakāpe nosaka ūdens filtra kapacitāti. Ja cietības pakāpe ierīces programmai ir zināma,
automātiski seko pareizs uzaicinājums nomainīt filtru.

Iepakotas ūdens cietības mērloksnes

1. Izsaiņojiet mērloksni.

2. Iegremdējiet mērloksni uz 1 s ūdenī.

3. Viegli nokratiet mērloksni.

ð Mērloksne maina krāsu.

4. Pēc vienas minūtes nolasiet cietības pakāpi. Cie-
tības pakāpe atbilst sarkani iekrāsoto lauciņu
skaitam.

5. Ievadiet mērījuma rezultātu ierīces apkopes iz-
vēlnē Ūdens iestatījumi [} 35].
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Pārrēķināšanas tabula; ziņojumi par atkaļķošanu ierīcēm bez ūdens filtra

Cietības pakāpe Rezultāts uz mērloks-
nes

Ūdens cietība Uzaicinājums veikt
atkaļķošanu pēc

Atkaļķošana obligāta
pēc

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

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

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

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

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

Cietības pakāpe Rezultāts uz mērloksnes Ūdens cietība

1 1 x sarkans >5° dH/>6°e/>9°fH

2 2 x sarkans >10° dH/>13°e/>18°fH

3 3 x sarkans >15° dH/>19°e/>27°fH

4 4 x sarkans >20° dH/>25°e/>36°fH

5 5 x sarkans >25° dH/>31°e/>45°fH

6.4 Kafijas automāta uzstādīšana un sagatavošana

1. Pārbaudiet, vai iepakojumam nav transportēša-
nas laikā radušos bojājumu.

2. Izsaiņojiet ierīces.

3. Pārbaudiet vai komplektācija ir pilnīga (skatiet
Piegādes komplekts un pasūtījumu).

IEVĒRĪBAI
Bojājumi pārkaršanas dēļ
Ja attālums līdz sienai un uz augšu ir pārāk mazs, automātā var uzkrāties siltums, kas var izraisīt traucējumus.

a) Ievērojiet norādītos iebūvēšanas izmērus un attālumus.

b) Gādājiet, lai norādītās zonas būtu brīvas.

6.5 Ūdens pieslēgšana

IEVĒRĪBAI
Ūdens bojājumi
Ja ūdens pieslēgums tiek izveidots nelietpratīgi, var rasties ūdens izdarīti bojājumi. Īpašnieks ir atbildīgs par nevaino-
jama ūdens pieslēguma izveidi.

a) Ievērojiet norādes par Ūdens pieslēgums [} 24].

b) Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu.
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Parastā uzgriežņu atslēga 19 mm

1 Kafijas automāts 2 Siets ar blīvējumu

3 Kafijas automāta pieslēgums 4 Ūdens sistēmas pieslēgums

5 Blīvējums 6 Ūdens šļūtene

1. Rūpīgi izskalojiet ūdens šļūteni un ūdens vadu,
lai atbrīvotos no netīrumiem.

2. Pievienojiet ūdens šļūteni ar sietu pie kafijas au-
tomāta.

3. Pievienojiet ūdens šļūteni ar blīvējumu pie ūdens
sistēmas.

4. Pievelciet skrūvsavienojumus.

 

5. Atveriet ūdens padevi.

6. Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu.

6.6 Notekūdeņu pieslēgums

ü Komplektā ir iekļautas detaļas notekūdeņu šļūte-
nes fiksēšanai.

1. Pievienojiet notekūdeņu šļūteni kafijas automā-
tam.

2. Ievadiet notekūdeņu šļūteni sifonā (higiēnas uz-
turētājā) tā, lai būtu nodrošināts vismaz 50
mm brīvas plūsmas posms [1]. Sifonam ir jāpie-
vada gaiss.

3. Fiksējiet notekūdeņu šļūteni šajā pozīcijā [bulta],
lai tā neiekļūst dziļāk sifonā vai netiek netīšām
izvilkta.
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4. Ielejiet ūdeni pilienu savācējtraukā un pārbau-
diet noteku.

6.7 Elektriskās ķēdes pieslēgums

BRĪDINĀJUMS
Bīstamība dzīvībai strāvas trieciena dēļ
Pieslēgšana pie elektrotīkla bez drošinātājiem strāvas trieciena gadījumā var izraisīt nāvi.

a) Uzmaniet, lai pieslēgums elektrotīklam ir aprīkots ar drošinātājiem.

BRĪDINĀJUMS
Bīstamība dzīvībai strāvas trieciena dēļ
Nepienācīgi veikti darbi ar elektroierīcēm var izraisīt strāvas triecienu.

a) Ar elektroierīcēm drīkst darboties tikai apmācīts elektriķis. Apmācāmās personas drīkst strādāt ar elektroierī-
cēm tikai stingrā apmācīta elektriķa uzraudzībā.

BRĪDINĀJUMS
Bīstamība dzīvībai strāvas trieciena dēļ
Bojāti tīkla kabeļi, vadi vai spraudkontakti var izraisīt strāvas triecienu.

a) Nesavienojiet bojātus tīkla kabeļus, vadus vai spraudkontaktus ar elektrotīklu.

b) Nomainiet bojātos tīkla kabeļus, vadus vai spraudkontaktus. 
Ja tīkla vads ir stingri uzmontēts, sazinieties ar servisa tehniķi. Ja tīkla kabelis nav stingri uzmontēts, pasūtiet un
izmantojiet jaunu oriģinālo tīkla kabeli.

c) Uzmaniet, lai aparāts un tīkla kabelis neatrastos karstu virsmu tuvumā, piemēram, gāzes, elektriskās plīts vai
krāsns tuvumā.

d) Uzmaniet, lai tīkla kabelis netiktu kaut kur iespiests vai neatrastos uz asām šķautnēm.

1. Nodrošināt elektroķēdi. 2. Pievienojiet elektrotīklam katru ierīci atsevišķi.

3. Ieslēdziet strāvas ķēdi.

6.8 Ierīces ieslēgšana

1. Īsi nospiediet taustiņu [1].

ð Ierīce sāk darboties.
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7 IERĪCES IESLĒGŠANA PIRMO REIZI
Tiklīdz ierīce ir savienota ar elektrotīklu, tā tiek ieslēgta. Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, programmatūra informē par pa-
matiestatījumiem, kas jāveic, uzsākot ekspluatāciju. Vēlāk visus pamatiestatījumus var mainīt:

Konfigurēšana [} 31]

1. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.

ð Ierīce sāk darboties un tiek atvērts instalācijas
asistents.

2. Novelciet aizsargplēvi no ekrāna.

3. Veiciet pamatiestatījumus atbilstoši norādēm uz
vadības paneļa – skatiet tālāk pievienoto tabulu.

Valodas, laika un datuma iestatīšana

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Valoda – de (vācu)
– en (angļu)
– fr (franču)
– ...

Ir pieejamas 33 valodas

Valoda tiek pārslēgta uzreiz

12/24 stundu formāts 12 stundas

24 stundas

Laiks

– Stunda
– Minūte

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Iestatīt stundu

Iestatīt minūti

Datums

– Diena
– Mēnesis
– Gads

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Iestatīt dienu

Iestatīt mēnesi

Iestatīt gadu

Laika josla Izvēlēties laika zonu no saraksta

Ūdens apgādes iestatījumi

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Ūdens cietība Cietības pakāpes 1 – 5 Ievadiet izmērīto ūdens cietību Ūdens
cietības noteikšana ar mērloksni
[} 25]

Ūdens cietības iestatījums tiek veikts
ierīcēm ar ūdens tvertni un ierīcēm ar
ūdens pieslēgumu, bet bez ūdens
filtra

Ūdens filtrs – Jā
– Nē

Tikai kopā ar ūdens pieslēgumu

Filtrēšanas daudzums Ūdens filtra tips

Izvēles saraksts

Atkarībā no izmantotā filtra un ūdens
cietības
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7.1 Atkaļķotāja kasetnes ievietošana

1. Izņemiet biezumu tvertni.

2. Atslēdziet durtiņu slēdzeni (opcija) ar atslēgu.

3. Iekšpusē nospiediet fiksatoru un atveriet durvis.

4. Noskrūvējiet kasetnes skrūvējamo vāciņu.

5. Noņemiet zīmogu.

6. Ievietojiet atkaļķotāja kasetni slīpi no apakšas
sarkanajā atverē.

7. Aizveriet durtiņas.

8. Ievietojiet biezumu tvertni.

7.2 Resursu uzpilde
Tiek rādīti tikai tie resursi, kuri ir pieejami atbilstoši A300 konfigurācijai.

Atkarībā no pagatavošanas metodes, izmantotās grauzdētās kafijas un kafijas dzēriena nepieciešama piemērota
maluma pakāpe. Espresso, Café Crème vai kafijas bez kofeīna pagatavošanai ieteicams izmantot atsevišķas dzirna-
vas. Šādi var katrai grauzdētās kafijas šķirnei iestatīt savu maluma pakāpi. Maluma pakāpes iestatīšana [} 38]

Resursu uzpilde

Kreisā pupiņu tvertne

Labā pupiņu tvertne

Pulvera tvertne pozīcijā 2

Piens

Vidējais espreso grauzdējums

Vidējais grauzdējums

Šokolāde no pulvera

Pilnpiens

Piena pulveris
Pulvera tvertne pozīcijā 4

Atpakaļ Tālāk

1. Uzpildiet tvertni ar nosauktajām izejvielām.

2. Pieskarieties pie Tālāk.

ð Svarīgākie iestatījumi ir veikti, un jūs varat pa-
gatavot savu pirmo dzērienu.

Lai pielāgotu standarta dzērienus, augšējā kreisajā stūrī nospiediet uz Franke logotipa. Ievērojiet arī nodaļu Iestatīt
dzērienus [} 32].

Visus iestatījumus, kas veikti, uzsākot ekspluatāciju, katrā laikā varat mainīt apkopes izvēlnē. Konfigurēšana [} 31]
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8 KONFIGURĒŠANA

8.1 Atvērt apkopes līmeni

1. Pieskarieties Franke logotipam augšējā kreisajā
stūrī.

2. Ievadiet PIN.

3. Nospiediet Labi.

8.2 PIN kodi
Piegādes stāvoklī ir piešķirti šādi noklusējuma PIN kodi:

Īpašnieks Speciālists Lietotājs

Noklusējuma PIN 1111 2222 7777

Jūsu PIN
 ...  ...  ...

Slēgto dzērienu PIN kodus un Ieslēgt/izslēgt ierīci var skatīt un mainīt ar īpašnieka lomu izvēlnē Mani iestatījumi >
Piekļuves tiesību pārvaldība.

8.3 Mani iestatījumi

Iestatīt ierīci

Resursi

Iestatīt dzērienus

Piekļuves tiesību pārvaldība
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8.3.1 Iestatīt dzērienus

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

Eksportēt/importēt Kārtot dzērienus

Rediģēt Slēpt Kopēt Iestatāms Ieslēgt

Veicamā darbība Ievade/funkcija Piezīmes

Eksportēt/importēt – Saglabāt produktu piedāvāju-
ma paketi POP

– Ielādēt nodrošinājumu

– Saglabāt dzērienu iestatījumus USB zibatmiņā,
piem., pirms programmatūras atjauninājuma

– Ielādēt dzērienu iestatījumus no USB zibatmiņas ka-
fijas automātā

Kārtot dzērienus – Mainīt dzērienu pozīciju
– Iestatīt parādīto dzērienu skaitu (2x3, 3x4, 4x5)

1. Pieskarieties pogai Kārtot dzērienus.

2. Pieskarieties dzērienam, kas jāpārvieto.

3. Pieskarieties dzēriena mērķa atrašanās vietai.

Rediģēt Rediģējiet atzīmēto dzērienu

Parādīt/paslēpt Parādiet vai paslēpiet pieejamos dzērienus

Kopēt Pieejamos dzērienus kopējiet kā pamatu variācijai

Iestatāms – Jā
– Nē

Aktivizējiet/deaktivizējiet. Ja funkcija ir aktivizēta, dzērie-
nu var pēc izvēles pielāgot šādos punktos:

– Tases lielums
– Pupiņu šķirne, ja ir konfigurēta vairāk nekā viena pu-

piņu šķirne
– Aromāta stiprums

Lietošanas režīms Quick Select [} 21]
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Dzēriena rediģēšana

Kafija

Pirmā pupiņu šķirne

Pupiņu daudzums

Ūdens daudzums

Ūdens temperatūra

Dark Espresso Blend (pa kreisi)

Iepriekšējas
pagatavošanas
profils

Izslēgt VidējsĪss Ilgs

1

2

3
4

Kapučīno

1 Aktīvais dzēriens 2 Resursi (kafija, piens u.c.)

3 Iestatījuma parametri 4 Bīdāms regulators

8.3.2 Iestatīt resursus

Jūs varat katrā laikā pielāgot ekspluatācijas uzsākšanas brīdī veiktos iestatījumus (Resursu uzpilde [} 30]).

Katrai pupiņu tvertnei ir saglabāts pieejamo resursu saraksts, no kuriem varat izvēlēties piemērotos.

Resursu piešķiršana

Iestatīt resursus

Kreisā pupiņu tvertne

Labā pupiņu tvertne

Pulvera tvertne pozīcijā 3

Piens

Vidējais espreso
grauzdējums

Vidējais grauzdējums

Šokolāde no pulvera

Pilnpiens

Piena pulveris
Pulvera tvertne pozīcijā 4

Sagatavot piena veidu
1

Iestatīt putošanas
profilu

1. Lai tvertnei piešķirtu resursu, pieskarieties ie-
priekš iestatītajai šķirnei.

2. Izvēlieties piemēroto šķirni no saraksta.

3. Atkārtojiet visām tvertnēm.

4. Lai uzpildītu piena vadu, izvēlieties Sagatavot
1. piena veidu.
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Iestatīt putošanas profilu

Ar A300 FM EC jūs varat iestatīt putu profilu stingrām un šķidrām putām (standarta iestatījumi: šķidras putas 10 %
gaisa, stingras putas 35 % gaisa).

Iestatīt putošanas profilu

Piens, stingras, siltas putas

Piens, plūstošas, siltas putas

Gaisa attiecība

Gaisa attiecība

Putu iestatījumi

Putu iestatījumi

Pārbaudīt

Pārbaudīt

1. Pieskarieties Iestatīt putošanas profilu.

2. Iestatiet gaisa daudzumu stingrām vai šķidrām
putām, izmantojot bīdāmo regulatoru.

3. Noklikšķiniet uz , lai pārbaudītu, vai putām ir ne-
pieciešamā kvalitāte.

4. Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu.

8.3.3 Iekārtas iestatīšana

Valoda

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Valoda – de (vācu)
– en (angļu)
– fr (franču)
– ...

Ir pieejamas 33 valodas

Valoda tiek pārslēgta uzreiz

Datums un laiks

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

12/24 stundu for-
māts

12 stundas

24 stundas

Datums

– Diena
– Mēnesis
– Gads

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Iestatīt dienu

Iestatīt mēnesi

Iestatīt gadu

Laiks

– Stunda
– Minūte

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Iestatīt stundu

Iestatīt minūti

Laika josla Izvēlēties laika zonu no saraksta
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Taimeri

Pamatiestatījumi

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Taupīt enerģiju – Aktīvs
– Izslēgt

Ja aktīvs, var iestatīt gaidīšanas laiku

Diapazons: 15 ‒ 120 min.

Automātiska ieslēgša-
na/izslēgšana

– Aktīvs
– Izslēgt

– Taimera ieslēgšana un izslēgšana
– Rediģēt taimeri ar irbuli

Taimera rediģēšana

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Darbība – Ieslēgt automātiski
– Automātiski izslēgt

Izvēlēties taimera funkciju

Stunda 0 ‑ 23 Iestatīt ieslēgšanas/izslēgšanas laiku

Minūte 0 ‑ 59

Atkārtot katru pirm-
dienu

– Jā
– Nē

Taimera aktivēšana/deaktivēšana dienā

...

Atkārtot katru svētdie-
nu

Ūdens iestatījumi

Ūdens apgādes iestatījumi

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Ūdens filtrs ir aktīvs – Jā
– Nē

– Jā: tiek parādīts bīdāmais regulators lietošanas ilgu-
ma vai ūdens daudzuma ūdens filtram (atkarībā no
izmantotā filtra) iestatīšanai

– Nē: iestatīt ūdens cietību

Ūdens cietība Cietības pakāpes 1 – 5 Iestatīt izmērīto ūdens cietību ar bīdāmo regulatoru
Ūdens cietības noteikšana ar mērloksni [} 25]

Ūdens cietības iestatījums tiek veikts ierīcēm ar ūdens
tvertni un ierīcēm ar ūdens pieslēgumu, bet bez ūdens
filtra

Rūpnīcas iestatījumi

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Atjaunot rūpnīcas ies-
tatījumus

Tiks zaudēti visi iestatījumi, tostarp pielāgotie produktu
iestatījumi!

Produktiem atjaunot
rūpnīcas iestatījumus

Pielāgotie produktu iestatījumi tiks zaudēti!
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Sistēmas informācija

Kategorija Vērtība

Kopējā versija Instalētā ierīces programmatūras versija

Apakšsistēmu versijas
Automāts Aparāta tips

Sērijas numurs [Sērijas numurs]

FPC Franke produktu kataloga instalētā versija

Produktu piedāvājuma pakete, POP Produktu piedāvājuma paketes instalētā versija (produk-
tu kārtošana/šķirošana)

Licence Ja pieejams, aktīvā Franke Digital Services licence

Ethernet ierīce A
IP adrese

MAC adrese

8.3.4 Piekļuves tiesību pārvaldība
Lomas ir iedalītas šādā hierarhijā: servisa tehniķis > īpašnieks > operators > apkopes personāls.

Lomas un tiesības

Darbība Servisa tehniķis Īpašnieks Speciālists Apkalpotājs

PIN koda maiņa un
pārbaudes dzērienu
aktivēšana

Jā (visām lomām) Jā (pakārtotajām lo-
mām)

Nē Nē

Pievienot/mainīt/no-
ņemt/adaptēt dzērie-
nus

Jā Jā (samazināts funkci-
ju apjoms)

Nē Nē

Skatīt skaitītāju Jā Jā Jā Nē

Veikt tīrīšanu Jā Jā Jā Jā

Veikt programmatūras
atjaunināšanu (USB)

Jā Nē Jā Nē
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9 PIEPILDĪŠANA UN IZTUKŠOŠANA

9.1 Ierīces uzpilde

IEVĒRĪBAI
Nepareiza tverņu uzpilde
Ja uzpilde veikta nepareizi, dzērieniem būs slikta kvalitāte, un var tikt bojāta ierīce.

a) Ieberiet kafijas pupiņas pupiņu tvertnēs.

b) Ieberiet kafijas automātam piemērotu pulveri pulvera tvertnē.

Tvertņu pozīcijas

1 Pupiņu tvertnes 1. pozīcija 2 Pupiņu tvertnes 2. pozīcija

3 Pupiņu tvertnes 3. pozīcija 4 Pupiņu tvertnes 4. pozīcija

9.2 Grauzdēto kafijas pupiņu lietošana un uzglabāšana
Izšķirošs optimālas dzēriena kvalitātes nosacījums ir izmantoto kafijas pupiņu svaigums.

– Iepildiet grauzdētās kafijas pupiņas tvertnē tieši pirms lietošanas. Šādi tasē nonāks pēc iespējas vairāk aromā-
ta. Iepildiet tikai tik daudz, cik izlietosiet tās pašas dienas turpmākajās stundās. Pupiņu tvertnes nav rezerves
tvertnes!

– Vienmēr labi rūpīgi aizveriet pupiņu tvertnes. Atvērtu kafijas iepakojumu rūpīgi aizveriet
– Glabājiet grauzdēto pupiņu kafiju vēsā, sausā un no gaismas pasargātā vietā, tomēr ne ledusskapī.
– Pasūtiet grauzdēto pupiņu kafiju atbilstoši patēriņam - regulāri mazākos daudzumos, lai nodrošinātu svaigu kafi-

ju.
– Izvēlieties mazākus kafijas iepakojumus, piem., 250 g vai 500 g, nevis 1 kg. Šādi netiks pieļauta atvērtu iepako-

jumu uzglabāšana vai pārpildītas pupiņu tvertnes.
Noteiktu laika periodu, piem., nedēļu novērojiet, kāds ir patēriņš. Pierakstiet, kad un cik daudz tiek uzpildīts, un šādi
nosakiet daudzumu, lai turpmākajās stundās būtu pieejama svaiga kafija. Atzīmējiet maksimālo pupiņu tvertnes uz-
pildes līmeni, piem., ar uzlīmi.



9 | Piepildīšana un iztukšošana Franke Kaffeemaschinen AG

38 Lietošanas instrukcija A300

9.3 Pupiņu iebēršana

BRĪDINĀJUMS
Savainošanās risks
Ja pupiņu tvertnē vai dzirnavās iekļūst svešķermeņi, no ierīces var tikt izsviestas drumslas, tādējādi radot ievainoju-
mus.

a) Neievietojiet pupiņu tvertnēs vai dzirnavās nekādus priekšmetus.

1. Noņemiet pupiņu tvertnes vāku.

2. Ieberiet kafijas pupiņas.

3. Uzlieciet vāku.

9.4 Maluma pakāpes iestatīšana
Ikvienām dzirnavām var atsevišķi ieregulēt maluma pakāpi. Rūpnīcas iestatījums: vidus.

– Lai iegūtu smalkāku malumu, pavirziet sviru pa labi.
– Lai iegūtu rupjāku malumu, pavirziet sviru pa kreisi.
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9.5 Pulvera iebēršana

1. Noņemiet pulvera tvertnes vāku.

2. Ieberiet kafijas automātam piemērotu pulveri.

3. Uzlieciet vāku.

9.6 Ūdens tvertnes uzpilde

IEVĒRĪBAI
Iekārtas bojājumi
Ja ūdens tvertnē tiek ieliets piens, tas var radīt ierīces bojājumus.

a) Ūdens tvertnē iepildiet tikai ūdeni.

b) Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla un sazinieties ar servisu, ja ūdens tvertnē nejauši ir iepildīts piens.

Optimāla Ūdens kvalitāte [} 24] ir svarīga gan dzērienu kvalitātes nodrošināšanai, gan ierīces uzticamai darbībai un
ilgam darbmūžam.

1. Atveriet vāku. 2. Paceliet un izņemiet ūdens tvertni.
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3. Ja nepieciešams, iztīriet ūdens tvertni.

max.

4. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz atzī-
mei. Ūdens kvalitāte [} 24]

5. Ievietojiet uzpildīto ūdens tvertni un aizveriet vā-
ku.

9.7 Piena iepildīšana

UZMANĪBU
Mikroorganismi svaigpienā
Mikroorganismi svaigpienā var apdraudēt veselību.

a) Neizmantojiet svaigpienu.

b) Izmantojiet tikai pasterizētu vai ilgi glabājamu pienu.

IEVĒRĪBAI
Iekārtas bojājumi
Izmantojot neatbilstošus šķidrumus, var sabojāt iekārtu.

a) Piena tvertnē iepildiet tikai pienu.

b) Piena tvertnes tīrīšanai lietojiet ūdeni un neitrālu tīrīšanas līdzekli.

IEVĒRĪBAI
Samazināta dzērienu kvalitāte
Ja nepareizi rīkojas ar pienu, var rasties kvalitātes problēmas.

a) Iepildiet pienu tikai tīrās tvertnēs.

b) Izmantojiet tikai iepriekš atdzesētu pienu (2–5 °C).

c) Piena tvertnes, piena šļūteņu un tvertnes vāka iekšpusei pieskarieties tikai ar tīrām rokām vai izmantojiet vien-
reiz lietojamos cimdus.

Pēc tīrīšanas vai piepildīšanas procesa piena sistēmas sagatavošana notiek daļēji automātiski. Ņemiet vērā notiku-
mu ziņojumos sniegtās instrukcijas. Notikumu ziņojumiem var piekļūt informācijas panelī, turklāt pieteikšanās nav
nepieciešama.
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9.7.1 Piena iepildīšana SU05

1. Atvērt durtiņas.

2. Ieslēdziet dzesēšanas bloku.

ð Tiek rādīta pašreizējā dzesēšanas nodalījuma
temperatūra.

3. Noņemiet piena tvertnes vāku kopā ar iesūkša-
nas cauruli un novietojiet uz tīras virsmas.

4. Iepildiet tvertnē ne vairāk kā 5 l atdzesēta piena.

5. Uzlieciet piena tvertnes vāku.

6. Iebīdiet piena tvertni dzesēšanas nodalījumā līdz
galam.

7. Aizveriet durtiņas.

9.8 Biezumu tvertnes iztukšošana

IEVĒRĪBAI
Pelējuma veidošanās
Uz kafijas biezumiem var veidoties pelējums.

a) Vismaz reizi dienā iztukšojiet un iztīriet biezumu tvertni.
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1. Izņemiet biezumu tvertni.

2. Iztukšojiet biezumu tvertni.

3. Izīriet tverni un izsusiniet.

4. Ievietojiet biezumu tvertni.

9.9 Pulvera tvertnes iztukšošana

IEVĒRĪBAI
Izbiris pulveris
No pulvera tvertnes var izbirt pulveris.

a) Vienmēr pārvietojiet pulvera tvertni vertikālā stāvoklī ar uzliktu vāku.

1. Izņemiet biezumu tvertni.

2. Atslēdziet durtiņu slēdzeni (opcija) ar atslēgu.

3. Iekšpusē nospiediet fiksatoru un atveriet durvis.

4. Izvelciet bīdāmo fiksatoru.
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5. Paceliet un izņemiet pulvera tvertni.

6. Iztukšojiet pulvera tvertni.

7. Pēc tukšās pulvera tvertnes uzlikšanas iebīdiet
bīdāmo fiksatoru.

8. Aizveriet durtiņas.

IEVĒRĪBAI
Darbības pasliktināšana
Ja pulvera tvertne netiek pareizi nofiksēta, var pasliktināties kafijas automāta darbība un dzērienu kvalitāte.

a) Iebīdiet bīdāmo fiksatoru līdz atdurei.

9.10 Dzesēšanas bloka iztukšošana

UZMANĪBU
Veselības apdraudējums, ja veidojas mikrobi
Ja tīrīšana nav pietiekama, pārtikas produktu atliekas var nogulsnēties iekārtā un izplūdes kanālos, piesārņojot dzē-
rienus.

a) Nelietojiet iekārtu, ja tā nav iztīrīta atbilstoši instrukcijai.

b) Tīriet iekārtu katru dienu atbilstoši instrukcijai.

c) Informējiet apkalpojošo personālu par nepieciešamajiem tīrīšanas pasākumiem.

IEVĒRĪBAI
Saskābis piens
Piens var saskābt nepietiekamas dzesēšanas vai higiēnas noteikumu neievērošanas dēļ.

a) Izmantojiet tikai iepriekš atdzesētu pienu (2,0−5,0 °C).

b) Uzglabājiet pienu dzesēšanas blokā tikai darba laikā. Ārpus darba laika, piemēram, naktī, glabājiet pienu ledus-
skapī.

c) Vismaz reizi dienā iztīriet automātu un dzesēšanas bloku.

d) Iesūkšanas caurulei, piena tvertnes iekšpusei un piena tvertnes vākam pieskarieties tikai ar tīrām rokām vai iz-
mantojiet vienreiz lietojamos cimdus.

e) Tvertnes vāku ar iesūkšanas cauruli novietojiet tikai uz tīras virsmas.
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IEVĒRĪBAI
Piena sistēmas aizsērējums
Ja tiek izmantotas nepiemērotas tīrīšanas drānas, to plūksnas var iekļūt sistēmā un radīt aizsērējumu. Tas var sabo-
jāt ierīci.

a) Piena tvertņu tīrīšanai izmantojiet mikrošķiedras drānas.

1. Atveriet durvis.

2. Izņemiet piena tvertni.

3. Ielieciet pienu ledusskapī vai izlejiet, ja tas nav
labs.

4. Iztīriet piena tvertni un detaļas, pa kurām tek
piens, kā arī dzesēšanas nodalījumu.

5. Ievietojiet iztīrīto piena tvertni.

6. Izslēdziet dzesēšanas bloku, ja tas vairs nav va-
jadzīgs. Atstājiet izslēgtā dzesēšanas bloka dur-
vīs spraugu, lai iekšpusē nerastos smaka.
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10 DZĒRIENU PADEVE

BRĪDINĀJUMS
Applaucēšanās risks
Karsti dzērieni var izraisīt applaucēšanos.

a) Rīkojoties ar karstiem dzērieniem, ievērojiet piesardzību.

b) Izmantojiet tikai piemērotus dzērienu traukus.

10.1 Dzērienu padeve Quick Select režīmā

1. Nolieciet zem izplūdes kanāla piemērotu dzērie-
na trauku.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

2. Izvēlieties dzērienu.

ð Tiek parādīts dzērienu priekšskatījums.

3. Izvēlieties dzēriena papildiespējas.

4. Sāciet pagatavošanu, nospiežot zaļo taustiņu.

ð Notiek dzēriena pagatavošana.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

ð Tiklīdz dzēriens ir pagatavots, parādās dzērienu
izvēle.
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11 TĪRĪŠANA

11.1 Ievads
Lai pagatavotu izcilas kvalitātes kafiju, nepieciešams nevainojami iztīrīts kafijas automāts. Tīriet kafijas automātu
vismaz reizi dienā vai biežāk, ja nepieciešams.

Automātiskajā tīrīšanā ietilpst kafijas automāta un dzesēšanas bloka tīrīšana.

Nepieciešamie piederumi
– Tīrīšanas tabletes
– Mikrošķiedras drāniņa
– Suku komplekts
– Uztveršanas tvertne (ierīcēm bez notekūdeņu pieslēguma)

Papildus nepieciešamie piederumu Ierīcēm ar piena sistēmu

– Piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis
– SU05: tīrīšanas tvertne

IEVĒRĪBAI
Netīri piederumi
Netīri piederumi var negatīvi ietekmēt iekārtas darbību un dzērienu kvalitāti.

a) Notīriet piederumus, izmantojot 5 soļu metodi.

b) Ņemiet vērā piederumu instrukcijas.

Kafijas automāta izņemamās daļas nav paredzētas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

Papildus ar rokām jātīra
– Dzesēšanas nodalījuma iekšējās virsmas
– Durvju iekšpuse, blīvējums
– Piena tvertne, vāks
– Iesūkšanas vads, iesūkšanas uzgalis
– Pulvera tvertne

Iknedēļas tīrīšana [} 48]

11.1.1 5 soļu metode

1. Lielākos netīrumus notīriet ar otu vai suku.

2. Iemērciet detaļas karstā ūdenī, kam pievienots
neitrāls tīrīšanas līdzeklis.

3. Izmazgājiet detaļu iekšpusi.

4. Rūpīgi noskalojiet detaļas.

5. Nožāvējiet detaļas.
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Noņemamas detaļas

11.2 Tīrīšanas sākšana

BRĪDINĀJUMS
Applaucēšanās risks
Tīrīšanas laikā rodas karsti šķidrumi un tvaiks, un tie var izraisīt applaucēšanos.

a) Šajā laikā nedrīkst atrasties tiešā izplūdes kanālu tuvumā.

Pēc tīrīšanas iekārta atkal atver apkopes līmeni vai pāriet uz energoekonomisko režīmu. Servisa tehniķis var iestatīt
vēlamo opciju.

1. Pieskarieties Franke logotipam augšējā kreisajā
stūrī.

2. Ievadiet PIN. PIN kodi [} 31]

3. Nospiediet Labi.
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Mani iestatījumi

Skaitītājs

Tīrīšana un apkope

4. Atlasiet sadaļu Tīrīšana un apkope.

Tīrīt kafijas automātu

Atkaļķot kafijas automātu

Skalot kafijas automātu

Slaucīšanas aizsardzība

5. Pieskarieties .

6. Lai sāktu tīrīšanu, apstipriniet ziņojumu, nospie-
žot Jā.

7. Izpildiet vadības skārienpanelī redzamos norādī-
jumus un paveiktos darba posmus apstipriniet ar
Tālāk.

ð Iekārta rāda nākamo darba posmu.

Ja izmantojat automātu bez notekūdeņu pieslēguma, sgatavojiet uztveršanas tvertni un, kad ekrānā tiek parādīts ai-
cinājums, ievietojiet to uz pilienu režģa.

11.3 Iknedēļas tīrīšana
Tīriet šajā nodaļā norādītās ierīces sastāvdaļas vismaz vienu reizi nedēļā papildus ikdienas tīrīšanas procesam. Pa-
manot netīrumus, nekavējieties ierīci notīriet. Ievērojiet tīrīšanas pamācību.

11.3.1 Ūdens tvertnes tīrīšana (kad nepieciešams)

Katru dienu pārbaudiet ūdens tvertni, vai tajā nav netīrumu un apkaļķojuma. Ja tiek konstatēti netīrumi vai kaļķa no-
gulsnes, nekavējoties veiciet tīrīšanu.
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1. Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to.

2. Iztīriet ūdens tvertni, izmantojot 5 soļu metodi.

11.3.2 Pulvera tvertnes tīrīšana (kad nepieciešams)

1. Izņemiet biezumu tvertni.

2. Atslēdziet durtiņu slēdzeni (opcija) ar atslēgu.

3. Iekšpusē nospiediet fiksatoru un atveriet durvis.

4. Izvelciet bīdāmo fiksatoru.

5. Paceliet un izņemiet pulvera tvertni.

6. Iztukšojiet pulvera tvertni.

7. Notīriet pulvera tvertni ar drānu. Ja nepiecie-
šams, izmantojiet trauku mazgāšanas līdzekli. Iz-
berziet pulvera tvertni ar sausu drānu.

8. Uzlieciet pulvera tvertni.

9. Iebīdiet bīdāmo fiksatoru.

10. Aizveriet durvis un ievietojiet pulvera tvertni.

11.3.3 Pilienu savācējtrauka un pilienu savācējtrauka režģa tīrīšana

IEVĒRĪBAI
Šķidruma uzkrāšanās
Attiecas uz automātiem ar notekūdeņu pieslēgumu! Ja automātiem ar notekūdeņu pieslēgumu pilienu traukā ir
ūdens atlikums, izņemot pilienu trauku, šis ūdens var iztecēt.

a) Pirms pilienu trauka izņemšanas pārbaudiet, vai ūdens atlikums ir aiztecējis.
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1. Tīriet pilienu savācējtrauku un pilienu savācē-
jtrauka režģi, izmantojot 5 soļu metodi.

2. Rūpīgi notīriet pilienu savācējtrauka vāka apakš-
daļā esošās lameles.

Pilienu savācējtrauka aizmugurējai daļai [1] jābūt tīrai un sausai no iekšpuses un ārpuses. Pretējā gadījumā pilienu
savācējtrauka līmeņa sensors var kļūdaini aktivizēt ziņojumu.

Ja kafijas automāts ir pieslēgts notekūdeņu sistēmai, pilienu savācējtrauka aizmugurējā daļā atrodas divi blīvgredze-
ni [2]. Tie ir jāsamitrina ar ūdeni, lai pilinu savācējtrauks var nofiksēties līdz galam. Pretējā gadījumā līmeņa sensors
nevar aptvert pilienu savācējtrauku.

11.3.4 Ekrāna tīrīšana

1. Pieskarieties simbolam Iestatījumi augšējā krei-
sajā stūrī.

2. Izvēlieties opciju Tīrīšana un apkope.

3. Izvēlieties opciju Slaucīšanas aizsardzība.

ð Vadības skārienpanelis ir bloķēts uz 20 sekun-
dēm.

4. Tīriet virsmu ar mitru drānu.

11.3.5 Ierīces virsmas tīrīšana

1. Tīriet ierīces virsmu ar mitru drānu. 2. Ja nepieciešams, izmantojiet maigu tīrīšanas lī-
dzekli. IEVĒRĪBAI! Neizmantojiet abrazīvus lī-
dzekļus.
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11.4 Kafijas automāta skalošana

BRĪDINĀJUMS
Applaucēšanās risks
Skalošanas laikā no sistēmas kanāliem izplūst karsts ūdens.

a) Šajā laikā nedrīkst atrasties tiešā izplūdes kanālu tuvumā.

b) Nenovietojiet uz pilienu savācējtrauka režģa nekādus priekšmetus.

c) APPLAUCĒŠANĀS GADĪJUMĀ: Nekavējoties atdzesējiet savainojumu un atkarībā no apdeguma pakāpes konsul-
tējieties ar ārstu.

Skalošana neaizstāj ikdienas tīrīšanu! Skalošana ir nepieciešama, lai no kafijas un piena sistēmas iztīrītu produktu
paliekas.

Automāts veic skalošanu automātiski noteiktos intervālos, kā arī ieslēgšanas un izslēgšanas laikā.

1. Pieskarieties Franke logotipam augšējā kreisajā
stūrī.

2. Ievadiet PIN. PIN kodi [} 31]

3. Nospiediet Labi.

Mani iestatījumi

Skaitītājs

Tīrīšana un apkope

4. Atlasiet sadaļu Tīrīšana un apkope.

Tīrīt kafijas automātu

Atkaļķot kafijas automātu

Skalot kafijas automātu

Slaucīšanas aizsardzība

5. Pieskarieties Skalot kafijas automātu un apstipri-
niet.

ð Kafijas automāts tiek skalots.
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11.5 Kopšanas komplekts
Atsevišķas kafijas automāta sastāvdaļas ar laiku var nolietoties vai kļūt ļoti netīras, tādēļ ir nepieciešama nomaiņa.
Tas var notikt pirms apkopes termiņa, ko veic servisa tehniķis. Lai šīs detaļas varētu viegli pasūtīt, esam sastādījuši
šo sarakstu. Tālāk norādītās sastāvdaļas varat nomainīt patstāvīgi.

Attēls Daudzums Preces numurs Preces nosaukums Piezīmes

1 560.0001.696 Karstā ūdens modulis
Ø 43 ar droseli
0,6 mm

Preces numurs redzams uz etiķetes
karstā ūdens moduļa sānos. Tālāk pie-
vienotajā nodaļā skaidrotas nepiecieša-
mās darbības.

Karstā ūdens moduļa maiņa [} 53]
1 560.0001.697 Karstā ūdens modulis

Ø 50E ar droseli
0,6 mm

Preces numurs redzams uz etiķetes
karstā ūdens moduļa sānos. Tālāk pie-
vienotajā nodaļā skaidrotas nepiecieša-
mās darbības.

Karstā ūdens moduļa maiņa [} 53]
1 560.0593.645 Putotāja galva

FCS4070 FM EC
FM vai MS modelis redzams uz datu
plāksnītes. Datu plāksnīte atrodas ierī-
ces iekšpusē.

Kafijas automāts [} 17]
1 560.0594.309 Putotāja galva MS EC

FCS4070
FM vai MS modelis redzams uz datu
plāksnītes. Datu plāksnīte atrodas ierī-
ces iekšpusē.

Kafijas automāts [} 17]
1 560.0589.901 Piena izvade, divkārša

FCS4070
FM un MS modeļiem identiski

1 560.0613.850 Piena izvade, vienkār-
ša

1 560.0001.074 Iesūkšanas vads, uz-
stādīts 300 mm

Piena iesūkšanas vads dzesēšanas blo-
kam SU05

Dzesēšanas bloka komponenti ar Easy-
Clean [} 20]

1 560.0486.469 Caurule Ø 9/5x1000
MVQ

Iesūkšanas vads 1000 mm visām pārē-
jām piena sistēmām. Caurules garumu
atbilstoši saīsiniet. Dzesēšanas blokam
KE200 nepieciešamais caurules garums
400 mm.

1 560.0001.187 Miksera kamera Pulvera sistēmai

1 560.0580.820 Miksera kameras vāks Pulvera sistēmai
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Attēls Daudzums Preces numurs Preces nosaukums Piezīmes

2 560.0578.001 Blīvgredzens 13x1,5
EPDM

Pilienu savācējtrauka blīvējums ar note-
ku

Pieejams tikai modelim ar ūdens šļūteni

11.5.1 Karstā ūdens moduļa maiņa

1. Iztukšojiet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla.

2. Izņemiet no ierīces biezumu tvertni.

3. Atveriet ierīces durvis.

 

4. Atbrīvojiet karstā ūdens moduļa fiksatoru, grie-
žot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

5. Izņemiet karstā ūdens moduli virzienā uz priek-
šu.

6. Ievietojiet jauno karstā ūdens moduli.

7. Fiksējiet karstā ūdens moduļa fiksatoru pulk-
steņrādītāju kustības virzienā.

8. Aizveriet ierīces durvis.

9. Ievietojiet ierīcē biezumu tvertni.

10. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
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12 ATKAĻĶOŠANA
Lai saglabātu nemainīgi augstu dzērienu kvalitāti un uzticamu kafijas automāta darbību, tas ir regulāri jāatkaļķo. Šim
nolūkam A300 ir aprīkots ar automātisku atkaļķošanas sistēmu. Ja nepieciešama atkaļķošana, tas tiek parādīts kafi-
jas automāta vadības panelī. Galvenokārt kaļķa nogulsnes var veidoties no jauna izstrādātajā enerģiju taupošajā sil-
dīšanas kasetnē.

Atkaļķošanai drīkst izmantot tikai Franke atkaļķošanas koncentrātu (preces numurs 560.0589.837). Šādi tiek no-
drošināta uzticama atkaļķošana.

a) Pasūtiet atkaļķošanas koncentrātu savlaicīgi, lai atkaļķošanu varat veikt nekavējoties, tiklīdz kafijas automāta
vadības panelī tiek parādīts uzaicinājums.

12.1 Atkaļķošanas termiņš
A300 ekspluatācijas uzsākšanas laikā tiek parādīts aicinājums noteikt ūdens cietību un ievadīt to programmatūrā
Ūdens cietības noteikšana ar mērloksni [} 25]. Izmantojot šo vērtību, tiek aprēķināts ūdens daudzums līdz nākama-
jai atkaļķošanai.

Ierīces bez ūdens filtra
Aicinājums veikt atkaļķošanu tiek parādīts pēc aprēķinātā ūdens daudzuma sasniegšanas vai vēlākais pēc divpad-
smit dienām. Pēc aicinājuma veikt atkaļķošanu A300 var lietot vēl divas dienas. Pēc tam ierīce tiek bloķēta, līdz tiek
veikta atkaļķošana.

Ierīces ar ūdens pieslēgumu un ūdens filtru
Aicinājums veikt atkaļķošanu tiek parādīts pēc divpadsmit darbības dienām. Pēc aicinājuma veikt atkaļķošanu,
A300 var turpināt lietot, līdz ir izmantots atlikušais ūdens. Pēc tam ierīce tiek bloķēta, līdz tiek veikta atkaļķošana.

12.2 Atkaļķot
Ja ir nepieciešama atkaļķošana, vadības panelī tiek parādīts ziņojums. Lai neietekmētu darbību, ziņojumu var aiz-
vērt. Lai sāktu atkaļķošanu, pieejamas šādas iespējas:

– atkaļķošana kopā ar nākamo tīrīšanu (noklusējuma iestatījums)
– atkaļķošana neatkarīgi no tīrīšanas - automātiska atkaļķošanas palaide noteiktā diennakts laikā
– Manuāla atkaļķošanas palaide

IEVĒRĪBAI
Atkaļķošanas pārtraukšana
Attiecas uz ierīcēm ar ūdens tvertni: ja ūdens tvertne ir tukša vai pilienu savācējtrauks ir pilns, automātiskā atkaļķo-
šana netiek veikta.

a) Pirms tīrīšanas/atkaļķošanas iztukšojiet pilienu savācējtrauku.

b) Pirms tīrīšanas/atkaļķošanas uzpildiet ūdens tvertni.

c) Novietojiet tīrīšanas tvertni uz pilienu savācējtrauka saskaņā ar norādi vadības panelī.

12.2.1 Atkaļķošana pēc tīrīšanas
Noklusējuma iestatījumā kārtējā atkaļķošana tiek palaista uzreiz pēc tīrīšanas bez papildu vaicājuma. Šim nolūkam
lietotājam nav jāveic papildu darbības. Atkaļķošana ilgst apm. 15 - 25 min. atkarība no ierīces modeļa. Pirms tīrīša-
nas uzsākšanas, ja pienācis atkaļķošanas termiņš, tiek pārbaudīts, vai ir pieejams pietiekams atkaļķošanas koncen-
trāta daudzums. Ja atkaļķošanas koncentrāta nepietiek, tiek parādīts aicinājums nomainīt atkaļķotāja kasetni. Atkaļ-
ķotāja kasetnes ievietošana [} 30]
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12.2.2 Atkaļķošana neatkarīgi no tīrīšanas

Lai atkaļķošana neietekmētu jūsu darbu, servisa tehniķis var iestatīt diennakts laiku atkaļķošanai ārpus jūsu darba
laika.

12.2.3 Atkaļķošanas manuāla palaide

BRĪDINĀJUMS
Applaucēšanās risks
Atkaļķošanas laikā izplūst karsti šķidrumi un tvaiks, un tie var izraisīt applaucēšanos.

a) Šajā laikā nedrīkst atrasties tiešā izplūdes kanālu tuvumā.

1. Pieskarieties Franke logotipam augšējā kreisajā
stūrī.

2. Ievadiet PIN. PIN kodi [} 31]

3. Nospiediet Labi.

Mani iestatījumi

Skaitītājs

Tīrīšana un apkope

4. Atlasiet sadaļu Tīrīšana un apkope.

Tīrīt kafijas automātu

Atkaļķot kafijas automātu

Skalot kafijas automātu

Slaucīšanas aizsardzība

5. Izvēlieties Atkaļķošana.

ð Tiek startēts automātiskais atkaļķošanas pro-
cess, un tiek sniegtas norādes par tālākajām
darbībām.
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13 KĻŪDU NOVĒRŠANA

13.1 Kļūdu ziņojumi
Ja rodas kļūda, informācijas panelī ar krāsu tiek izcelts simbols atbilstoši kļūdas kategorijai. Tam pieskaroties, tiek
parādīts logs ar papildu informāciju un norādēm kļūdas novēršanai.

Aizvērt

Kafijas pupiņu krājums ir tukšs.

Iepildiet kafijas pupiņas.

2020-05-27
11:35

Ziņojums ar rīcības instrukciju

Nopietnu kļūdu gadījumā iekārta jāieslēdz vēlreiz.

a) Ierīces atkārtota palaide [} 58].

b) Ja iekārtu nevar ieslēgt, pārbaudiet elektroapgādi.

c) Ja iekārtu nevar ieslēgt no jauna vai neizdodas novērst kļūdu, sazinieties ar savu servisa tehniķi.

13.1.1 Kļūdu ziņojumu krāsu kods

Īslaicīgs pārtraukums

Sistēma joprojām darbojas bez ierobežojumiem

Sistēma darbojas ar ierobežojumiem

Daži vai visi resursi ir bloķēti

13.2 Kļūdu novēršana kafijas automātā
Kļūdas ziņojums/problēma Iespējamais cēlonis Novēršanas pasākums

TIek parādīts kļūdas ziņo-
jums E663 Pilienu savācē-
jtrauks pilns, kaut arī pilienu
savācējtrauks ir iztukšots

Traucēts sensora signāls, ko rada atlie-
kas pilienu savācējtrauka iekšpusē

Iztīriet un nožāvējiet pilienu savācējtrauku.
Papildus iztīriet un nožāvējiet pilienu savācē-
jtrauka iebūves kanālu

Traucēts sensora signāls, ko izraisa mit-
ra pilienu savācējtrauka apakšdaļa

Notīriet un nožāvējiet pilienu savācējtrauka
apakšdaļu
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Kļūdas ziņojums/problēma Iespējamais cēlonis Novēršanas pasākums

Piens sasalst Dzesēšanas bloka nominālā temperatū-
ra iestatīta par zemu

Iestatiet nominālo temperatūru par 1-2  C
augstāk

– Dzesēšanas bloks SU05: turiet nospiestu
iestatījumu taustiņu uz temperatūras re-
gulatora, līdz nominālā temperatūra sāk
mirgot. Paaugstiniet temperatūru, izman-
tojot navigācijas taustiņus. Apstipriniet
jauno temperatūru ar iestatījumu tausti-
ņu.

– KE200: KE200 aizmugurē atrodas tempe-
ratūras ierobežotājs. To izmantojot, ies-
tatiet vēlamo temperatūru

Piens sasalst (ūdens dzesē-
šanas nodalījumā)

Dzesēšanas nodalījuma durvju blīvē-
jums nav hermētisks

Pārliecinieties, vai blīvējums ir ievietots parei-
zi un durvis aizveras līdz galam

Dzesēšanas bloka piena
temperatūra netiek sasnieg-
ta

Nepietiekama dzesēšanas bloka gaisa
cirkulācija

Ievērojiet minimālo dzesēšanas bloka atstatu-
mu līdz sienai (min. 50 mm)

Nevar dozēt atkaļķošanas
koncentrātu (kļūdas ziņo-
jums E409)

Bojāts vai netīrs atkaļķotāja kasetnes
blīvējums vai tukša atkaļķotāja kasetne

Pārbaudiet atkaļķotāja kasetnes uzpildes lī-
meni. Pārbaudiet sarkano adapteri ar gre-
dzenblīvi un, ja nepieciešams, noņemiet at-
kaļķotāja kristālus. Veiciet atkaļķošanu atkār-
toti

Atkaļķotāja kasetne ir jāno-
maina, kaut tā vēl nav tukša

Bojāts vai netīrs atkaļķošanas kasetnes
blīvējums

Ievietojiet jaunu atkaļķošanas kasetni, pār-
baudiet sarkano adapteri ar gredzenblīvi un,
ja nepieciešams, noņemiet atkaļķotāja kristā-
lus

Caurplūdes mērītāja kļūda 1
(Kļūdas ziņojums E79)

Ūdens caurplūdes traucējums Pārbaudiet ūdens tvertnes vai ūdens šļūtenes
savienojumu

Ja kļūdas ziņojums tiek parādīts dzēriena iz-
vades laikā, iespējams, ir nosprostojies kar-
stā ūdens moduļa siets

– Iestatiet rupjāku maluma pakāpi un/vai
samaziniet maluma daudzumu

– Demontējiet karstā ūdens moduli un iz-
skalojiet to

– Sāciet kafijas automāta tīrīšanu

Skārienekrāns vairs nereaģē
pareizi

Pārslogota ierīces programmatūra Kļūdas novēršanai pieejami divi varianti:

– 1. variants: piespiediet un 10 s pieturiet
sarkano taustiņu, kas atrodas vadības
paneļa labajā pusē, lai veiktu restartēša-
nu

– 2. variants: atvienojiet kafijas automātu
no elektrotīkla. Pēc 1 min pievienojiet
kafijas automātu elektrotīklam. Lai ie-
slēgtu, īsi nospiediet sarkano taustiņu va-
dības paneļa labajā pusē

Ūdens līmenis ūdens tver-
tnē netiek atpazīts

Atliekas vai nogulsnes uz ūdens tvert-
nes iekšējās sienas

Rūpīgi iztīriet un izskalojiet ūdens tvertni
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Kļūdas ziņojums/problēma Iespējamais cēlonis Novēršanas pasākums

Nav piena vai tikai piena pu-
tas

Nehermētisks iesūkšanas vads vai pie-
na vads

Pārbaudiet izplūdes kanāla ieliktņa pozīciju
un, ja nepieciešams, notīriet. Dzesēšanas
bloks SU05: pārbaudiet blīvgredzenu uz ie-
sūkšanas vada savienojuma. Pārbaudiet ie-
sūkšanas vadu un, ja nepieciešams, nomai-
niet

Piens vairs neplūst pareizi
no piena izvades

Tīrīšanas laikā piena izvade netika pa-
reizi uzstādīta

Sāciet kafijas automāta tīrīšanu un uzstādiet
piena izvadi saskaņā arī skārienekrānā redza-
majām norādēm. Turklāt piena izvade ir ie-
kļauta kopšanas komplektā, skatiet Kopšanas
komplekts [} 52]

13.2.1 Ierīces atkārtota palaide

1. 10 s turiet nospiestu taustiņu [1].

ð Ierīce tiek restartēta.

ð Tiek parādīts sākuma attēls.

13.3 Palīdzība dzērienu kvalitātes problēmu gadījumos
Problēma Iespējamie cēloņi Iespējamā novēršana

Kafijas garša ir pliekana Pārāk rupjš malums Iestatiet smalkāku maluma pakāpi Maluma
pakāpes iestatīšana

Pārāk maz kafijas Palieliniet kafijas daudzumu Iestatīt dzērienus
[} 32]

Temperatūra ir pārāk zema Palieliniet temperatūru Iestatīt dzērienus
[} 32]

Kafija ir veca Izmantojiet svaigu kafiju

Nav pareizi nofiksēta pupiņu tvertne Pārbaudiet pupiņu tvertnes fiksatoru Pupiņu
iebēršana [} 38]

Kafijas garša ir dīvaina Sliktas kvalitātes malums Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru

Zems kafijas patēriņš Beriet pupiņu tvertnē mazāk kafijas pupiņu

Sabojājušās kafijas pupiņas Nomainiet kafijas pupiņas

Tīrīšanas līdzekļa atliekas Izskalojiet iekārtu

Netīra tasīte Pārbaudiet mazgājamo iekārtu

Slikta ūdens kvalitāte (hlors, cietība
u. c.)

Veiciet ūdens kvalitātes pārbaudi Ūdens kva-
litāte [} 24]

Kafijas garša ir rūgta Pārāk augsta temperatūra Samaziniet kafijas temperatūru Iestatīt dzē-
rienus [} 32]
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Problēma Iespējamie cēloņi Iespējamā novēršana

Pārāk smalks malums Palieliniet maluma pakāpi Iestatiet maluma
pakāpi

Pārāk mazs kafijas daudzums Palieliniet kafijas daudzumu Iestatīt dzērienus
[} 32]

Pārāk tumšs grauzdējums Izmantojiet gaišāku kafijas grauzdējumu

Kafijas garša ir skāba Temperatūra ir pārāk zema Palieliniet kafijas temperatūru Iestatīt dzērie-
nus [} 32]

Pārāk gaišs grauzdējums Izmantojiet tumšāku kafijas grauzdējumu

Pārāk rupjš malums Iestatiet smalkāka maluma pakāpi Iestatiet
maluma pakāpi

No pulvera pagatavoto dzē-
rienu konsistence

Ļoti bieza konsistence Izmantojiet mazāk pulvera, vairāk ūdens

Ļoti šķidra konsistence Izmantojiet vairāk pulvera, mazāk ūdens

Pulveris salipis pikās vai mitrs Iztīriet un izžāvējiet pulvera sistēmu

No pulvera pagatavoto dzē-
rienu garša

Dzēriens pārāk salds Izmantojiet mazāk pulvera, vairāk ūdens

Dzēriens nepietiekami salds Izmantojiet vairāk pulvera, mazāk ūdens

Dīvaina garša Iztīriet pulvera sistēmu
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14 TEHNISKIE DATI

14.1 Specifikācija atbilstoši DIN 18873-2:2016-02
Norādes attiecas uz tīkla spriegumu 230 V.

Ražīgums stundā Vienkāršā dzērienu padeve

(Tases/h)

Dubultā dzērienu padeve

(Tases/h)

Espreso 124 163

Kafija/Café Crème 80 92

Karstais ūdens (200 ml) 96 -

Kapučīno 91 130

Late makjato 96 116

Kafija uz pusēm ar pienu 93 113

Karstā šokolāde 102 -

14.2 Kafijas automāta tehniskie dati
Svars Apm. 25 kg, atkarība no aprīkojuma

Pupiņu tvertnē iepildāmais daudzums – Bez pupiņu tvertnes paplašinājuma: 1 x 0,5 kg vai
2 x 0,25 kg

– Ar pupiņu tvertnes paplašinājumu: 1 x 1,1 kg vai
2 x 0,55 kg

Pulvera tvertnē iepildāmais daudzums Pulvera tvertne: 0,5 kg

Dubultā pulvera tvertne: 2 x 0,5 kg

Ūdens tvertne 4,8 l

Apkārtējās vides apstākļi Gaisa mitrums: maks. 80 %

Vides temperatūra: 5–32 °C

Trokšņa emisija <70  dB (A)

14.3 Kafijas automāta elektriskie pieslēgumi
Tips Spriegums Pieslēgums Jauda Drošinātājs Frekvence

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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UK Limited
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Tel.: +44 1923 635700
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Tel.: +1 615 462 4265
Fax: +1 615 462 4400
www.franke.com

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg
Switzerland
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