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1 DLA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA

1.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

1.1.1 Ekspres do kawy
–  A300 jest urządzeniem do przygotowywania napojów, przeznaczonym do użytku w gastronomii, w biurach lub

podobnych miejscach.
– A300 jest przeznaczony do przetwarzania całych ziaren kawy, proszku przeznaczonego do ekspresów automa-

tycznych i świeżego mleka.
– A300 jest przeznaczony do przygotowywania napojów zgodnie z niniejszą instrukcją i specyfikacją techniczną.
– A300 jest przeznaczony do eksploatacji w pomieszczeniach.

Ważne
– A300 nie jest przeznaczony do użytku na wolnym powietrzu.

1.1.2 Urządzenia dodatkowe

Moduł chłodzący
– Moduł chłodzący jest przeznaczony wyłącznie do bieżącego przechowywania mleka w warunkach chłodniczych,

w połączeniu z funkcją przygotowywania kawy w ekspresie. Używać wyłącznie wstępnie schłodzonego mleka
(2–5°C).

– Stosować wyłącznie środek do czyszczenia systemu mleka firmy Franke.

Ważne
– Inne środki do czyszczenia mogą pozostawiać osad w systemie mleka.

1.2 Warunki użytkowania ekspresu do kawy
– Ekspres A300 jest przeznaczony do użytkowania przez przeszkolony personel.
– Każdy użytkownik A300 musi ze zrozumieniem przeczytać instrukcję. Zasada ta nie dotyczy użytkowania

w punktach samoobsługowych.
– Ekspresy w punktach samoobsługowych muszą być przez cały czas nadzorowane w celu ochrony korzystają-

cych z nich osób.
– Przed uruchomieniem ekspresu A300 i urządzeń dodatkowych należy przeczytać ze zrozumieniem całą niniej-

szą instrukcję obsługi.
– Nie należy używać ekspresu A300 bez zapoznania się z jego sposobem działania.
– Nie używać ekspresu A300, jeśli przewody przyłączeniowe ekspresu A300 i urządzeń dodatkowych są uszko-

dzone.
– Nie używać ekspresu A300, jeśli ekspres A300 lub urządzenia dodatkowe nie są odpowiednio wyczyszczone lub

napełnione.

– Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą korzystać z ekspresu A300 i urządzeń do-
datkowych.
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– Dzieci i osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi i emo-
cjonalnymi mogą korzystać z ekspresu A300 i urządzeń dodatkowych wyłącznie
pod nadzorem. Ekspresu A300 i urządzeń dodatkowych nie można używać do
zabawy.

– Dzieci nie mogą czyścić ekspresu A300 i urządzeń dodatkowych.

1.3 Objaśnienie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa wg ANSI
W celu ochrony osób oraz dóbr materialnych należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Symbol i hasło ostrzegawcze określają stopień zagrożenia.

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE oznacza ewentualne zagrożenie, którego następstwem może być śmierć lub ciężkie
obrażenia ciała.

PRZESTROGA
PRZESTROGA – oznacza grożące być może niebezpieczeństwo. Jeśli nie zostanie ono zneutralizo-
wane, następstwem mogą być lekkie lub nieznaczne obrażenia ciała.

WSKAZÓWKA
WSKAZÓWKA – zwraca uwagę na ryzyko uszkodzenia urządzenia.

1.4 Zagrożenia podczas użytkowania ekspresu do kawy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru
W przypadku przeciążenia elektrycznego przewód sieciowy może się zapalić pod wpływem rosnącej temperatury.

a) Do podłączania ekspresu do zasilania prądem nie używać listew zasilających, rozgałęziaczy i przedłużaczy.
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OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Uszkodzone kable zasilające, przewody lub złącza mogą spowodować porażenie prądem.

a) Nie podłączać uszkodzonych kabli zasilających, przewodów lub złączy do prądu.

b) Wymienić uszkodzone kable zasilające, przewody lub złącza. 
Jeśli kabel zasilający jest zamontowany na stałe, należy skontaktować się z serwisem. Jeśli kabel zasilający nie
jest zamontowany na stałe, zamówić i podłączyć nowy, oryginalny kabel zasilający.

c) Ekspres i kabel zasilający nie mogą znajdować się w pobliżu gorących powierzchni, np. kuchenek gazowych, ku-
chenek elektrycznych lub piekarników.

d) Uważać, aby kabel zasilający nie został zakleszczony i nie ocierał się o ostre krawędzie.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Wnikająca do ekspresu ciecz/wilgoć lub wycieki mogą spowodować porażenie prądem.

a) Nigdy nie kierować strumienia cieczy lub pary na ekspres.

b) Nie wylewać cieczy na ekspres.

c) Nie zanurzać ekspresu w cieczy.

d) W razie wycieku lub wnikania cieczy/wilgoci wyłączyć ekspres z prądu.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Nieprawidłowo wykonane prace, naprawy lub prace serwisowe przy urządzeniach elektrycznych mogą być przyczyną
porażenia prądem.

a) Naprawy części elektrycznych może wykonywać wyłącznie serwisant przy użyciu oryginalnych części zamien-
nych.

b) Wykonywanie prac serwisowych należy zlecać wyłącznie upoważnionym osobom, posiadającym odpowiednie
kwalifikacje.

OSTRZEŻENIE
Ryzyko uduszenia
Dzieci mogą udusić się opakowaniem z tworzywa sztucznego.

a) Dopilnować, aby opakowania z tworzywa sztucznego nie dostały się w ręce dzieci.
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OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzeń
Podczas płukania z urządzenia wydobywa się gorąca woda.

a) Podczas procesu czyszczenia nie manipulować w pobliżu wylewek.

b) Nie ustawiać żadnych przedmiotów na kratce ociekowej.

c) W PRZYPADKU OPARZENIA: natychmiast schłodzić poparzone miejsce i w zależności od stopnia oparzenia
skonsultować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzeń
Gorące napoje mogą spowodować poparzenia.

a) Zachować ostrożność przy wydawaniu gorących napojów.

b) Używać tylko odpowiednich naczyń do picia.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzeń
Wydostające się z ekspresu podczas czyszczenia gorące płyny lub para mogą powodować poparzenia.

a) Podczas procesu czyszczenia nie manipulować w pobliżu wylewek.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń
Jeśli do pojemnika na ziarna kawy lub do młynka dostaną się ciała obce, ich odłamki mogą zostać wyrzucone z dużą
siłą, powodując obrażenia ciała.

a) Nie wkładać żadnych przedmiotów do pojemnika na ziarna kawy ani do młynka.

PRZESTROGA
Skaleczenia/zmiażdżenia
Mechanizm transportowy pojemnika na kawę mieloną może być przyczyną skaleczenia lub zmiażdżenia.

a) Pojemnik na kawę mieloną należy czyścić ostrożnie.
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PRZESTROGA
Podrażnienie środkiem czyszczącym
Tabletki do czyszczenia, środek do czyszczenia systemu mleka oraz odkamieniacz mogą powodować podrażnienia
oczu lub skóry.

a) Należy przestrzegać wskazówek dotyczących zagrożeń na etykietach środków czyszczących.

b) Należy unikać kontaktu z oczami i skórą.

c) W razie kontaktu ze środkiem czyszczącym umyć ręce.

d) Środki czyszczące nie mogą dostać się do napojów.

PRZESTROGA
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane rozmnażaniem się bakterii
W następstwie niedostatecznego czyszczenia w ekspresie oraz na wylewkach mogą osadzać się resztki artykułów
spożywczych oraz produktów.

a) Nie należy używać ekspresu, jeśli nie został oczyszczony zgodnie z instrukcją.

b) Codziennie czyścić ekspres zgodnie z instrukcją.

c) Należy poinformować pracowników obsługi o konieczności wykonania czyszczenia.

PRZESTROGA
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane rozmnażaniem się bakterii
W przypadku dłuższego nieużywania w ekspresie mogą gromadzić się osady.

a) Oczyścić ekspres po dłuższym okresie przestoju (więcej niż 2 dni).

PRZESTROGA
Powstawanie pleśni
Na fusach z kawy może powstawać pleśń.

a) Pojemnik na fusy należy opróżniać i czyścić co najmniej raz dziennie.

WSKAZÓWKA
Uszkodzenia ekspresu spowodowane kamieniem
W przypadku nieprawidłowego ustawienia twardości wody w ekspresie może odkładać się kamień. Osad z kamienia
może uszkodzić ekspres.

a) Podczas uruchamiania zmierzyć twardość wody. Następnie w menu Uruchomienie ustawić zmierzoną twardość
wody. Pomiar twardości wody za pomocą pasków [} 25].
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Do odkamieniania można używać wyłącznie skoncentrowanego odkamieniacza Franke (numer artykułu
560.0589.837). Zapewnia to niezawodne odkamienianie.

a) Skoncentrowany odkamieniacz należy zamówić odpowiednio wcześnie, aby móc przeprowadzić odkamienianie
niezwłocznie, gdy panel sterowania ekspresu zgłosi taką potrzebę.



Franke Kaffeemaschinen AG Objaśnienie symboli | 2

Instrukcja obsługi A300 11

2 OBJAŚNIENIE SYMBOLI

2.1 Symbole występujące w instrukcji

2.1.1 Orientacja

Symbol Opis

Czyszczenie komponentów metodą 5 kroków

Porady i wskazówki oraz dalsze informacje dostępne są pod tym symbolem

Warunki wykonywania kroków działań

Stopień zmielenia drobny

Stopień zmielenia gruby

Informacje dotyczące optymalizacji jakości napojów

Wynik lub wynik pośredni w przypadku kroków działań
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2.2 Symbole użyte w oprogramowaniu

2.2.1 Symbole na pasku wskaźników i w interfejsie użytkownika

W przypadku wystąpienia błędu, na pasku wskaźników świeci się symbol wskazujący na element, którego dotyczy
błąd. Usuwanie błędów [} 57].

Symbol Nazwa Opis

Logo Franke Otwarcie poziomu konserwacji

Czyszczenie/pielęgnacja Należy wyczyścić lub przeprowadzić konserwację ekspresu

Ziarno kawy Zbiornik na kawę ziarnistą jest pusty lub nie jest prawidłowo założo-
ny

Zbiornik na fusy Zbiornik na fusy musi zostać opróżniony

Płukanie Ekspres musi zostać przepłukany lub trwa płukanie ekspresu

Produkt

Rozliczenie Rozliczenie aktywne

Przesyłanie danych Dane są przesyłane

Licznik pojedynczych pro-
duktów

Personalizacja Dopasowanie napojów i widoku
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Symbol Nazwa Opis

Informacje

Nieaktywne

Tryb gotowości Przełączenie ekspresu na tryb gotowości

Drzwiczki Drzwiczki są otwarte.

Serwis/ustawianie/admini-
stracja

Ustawienia ekspresu

Język Ustawianie języka

Ustawienia zasobów Ustawianie zasobów

Zarządzanie uprawnieniami Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Odkamienianie Odkamienianie ekspresu do kawy

Edycja Edycja ustawień
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Symbol Nazwa Opis

Ustawienia napojów

Informacje o systemie

Licznik

Filtr wody

Tacka ociekowa Tacka ociekowa jest pełna lub nie jest prawidłowo włożona

Zbiornik na wodę Brak zbiornika na wodę lub zbiornik na wodę jest pusty

Zasób proszku Zbiornik na proszek jest pusty lub nie jest prawidłowo założony

Mleko Zbiornik na mleko jest pusty lub nie jest prawidłowo założony

2.2.2 Symbole dotyczące nawigacji i obsługi

Symbol Nazwa Opis

Przycisk anulowania Przerwanie przygotowywania

Strona do przodu/wstecz Przewijanie wielostronicowego menu

Przycisk Start Rozpoczęcie przygotowywania
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2.2.3 Widok komunikatów o błędach
Zaznaczonych produktów nie można przygotować. Symbol wyświetlany na pasku wskaźników umożliwia przejście
do komunikatu o błędzie.

Jeśli błąd dotyczy całego systemu, komunikat o błędzie wyświetlany jest automatycznie.

Zamknij

Drzwi są otwarte. Zamknij drzwiczki.

2018-09-06
11:35

Kody kolorystyczne komunikatów o błędach

Tymczasowe przerywanie

System działa nadal bez ograniczeń

System działa z ograniczeniami

Wybrane lub wszystkie zasoby są zablokowane
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3 ZAKRES DOSTAWY
Zakres dostawy może różnić się w zależności od konfiguracji urządzeń. Dodatkowe wyposażenie dostępne jest
u Państwa przedstawiciela handlowego lub w firmie Franke Kaffeemaschinen AG w Aarburgu.

Przed opuszczeniem fabryki ekspresy są sprawdzane przy użyciu kawy i proszku. Dlatego też Państwa A300 może
nosić ślady kawy, proszku lub wody.

Nazwa artykułu Numer artykułu

Skoncentrowany odkamieniacz 560.0589.837

Tabletki do czyszczenia (100 szt.) 567.0000.010

Tabletki do czyszczenia (USA/Kanada) 567.0000.002

Środek do czyszczenia systemu mleka (butelka z dozow-
nikiem)

567.0000.005

Środek do czyszczenia systemu mleka (butelka z dozow-
nikiem) (USA/Kanada)

567.0000.006

Paski do pomiaru twardości wody 560.0004.060

Szczoteczki do czyszczenia 560.0003.728

Szczotka wewnętrzna

(opcja SU05)

560.0001.019

Pędzelek do czyszczenia 560.0003.716

Ściereczka z mikrofazy 560.0002.315

Zbiornik zabezpieczający (tylko w ekpresach bez przyłą-
cza odpływu wody)

560.0612.966

Zestaw instrukcji 560.0595.493

Wylot mleka pojedynczy

Patrz dołączona instrukcja montażu

560.0613.850
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4 IDENTYFIKACJA

4.1 Pozycja tabliczek znamionowych

4.1.1 Ekspres do kawy

Tabliczka znamionowa ekspresu do kawy znajduje się na prawej ściance wewnętrznej.

4.1.2 Moduł chłodzący SU05

Tabliczka znamionowa modułu chłodzącego znajduje się na lewej ściance wewnętrznej.

4.2 Kod typu

4.2.1 Ekspres do kawy

Kod typu Opis

A300 Ekspres do kawy (pełny automat)

Seria: A

Wielkość: 300

1G 1 młynek

2G 2 młynki

1P 1 Dozownik proszku

2P 2 Dozownik proszku

S1 Dysza pary

W3 Wewnętrzny zbiornik na wodę
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Kod typu Opis

W4 Przyłącze wody

4.2.2 Urządzenia dodatkowe

Kod typu Opis

FM EC FoamMaster (ciepłe mleko i ciepłe spienione mleko)

MS EC System mleka z systemem czyszczenia EasyClean
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5 OPIS URZĄDZENIA

5.1 Ekspres do kawy
Wstęp
Ekspres do kawy A300 jest wyposażony w liczne opcje. Należy pamiętać, że zakupiony ekspres może różnić się wy-
glądem w zależności od konfiguracji.

Pojemnik na kawę ziarnistą

Pojemnik na kawę mieloną
(opcja)

Wylewka gorącej wody

Panel obsługi (ekran dotykowy 8")

Tacka ociekowa z kratką
ociekową

Klapka wrzutu

Podstawka na filiżankę

(opcja)

Zbiornik na wodę

Dysza pary (opcja)

Zamek drzwiczek

5.1.1 Wersje

Zasilanie wodą Typ produktu

A300 z przyłączem wody A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

A300 ze zbiornikiem na wodę A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 Standard
– Ekran dotykowy 8"
– Jeden młynek (z tyłu po lewej stronie)
– Wylewka gorącej wody (po lewej)
– Przyłącze wody lub zbiornik na wodę
– System automatycznego odkamieniania

5.1.3 Opcje
– Rozszerzenie na zbiornik na kawę ziarnistą
– Podwójny Dozownik proszku
– Podwójny Dozownik proszku
– Dysza pary S1 (tylko w MS EC)
– Wyrzut fusów (tylko w połączeniu z przyłączem wody
– Zamek drzwiczek
– Zamykane pojemniki na kawę ziarnistą i proszek
– Franke Digital Services

5.2 Urządzenia dodatkowe

5.2.1 Komponenty modułu chłodzącego z EasyClean

Pojemnik na mleko

Zamek drzwiczek

Wskaźnik temperatury

Pojemnik do czyszczenia

Wyłącznik główny
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5.3 Interfejs użytkownika

1

2

17:11
08.03.2018

1 Za pomocą przycisku z logo Franke można prze-
chodzić między poziomem konserwacji a wybo-
rem produktów.

2 Przewijanie do przodu wzgl. do tyłu.

5.4 Tryb obsługi Quick Select

Tryb obsługi Quick Select jest ustawieniem standardowym dla punktów samoobsługowych. Klient może w kolejnym
kroku dostosować wybrany napój do własnych preferencji, o ile są aktywne opcje produktów.

Struktura interfejsu użytkownika
– Poziom 1: wybór produktu, do 5 stron, wyświetlanie 6, 12 lub 20 przycisków produktu na stronie
– Poziom 2: dopasowanie napoju, wybór opcji produktu, rozpoczęcie przygotowania

Dostosowanie indywidualne
– Wyświetlanie: 2x3, 3x4 lub 4x5 produkty na stronie
– Indywidualny układ napojów
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6 INSTALACJA

6.1 Przygotowania
Miejsce ustawienia

– Miejsce ustawienia ekspresu musi spełniać dopuszczalne warunki otoczenia i nie może znajdować się na wol-
nym powietrzu.

– Powierzchnia ustawienia musi być równa i pozioma.
– Informacje na temat wymganej powierzchni i wymiarów otworów znajdują się w rozdziale Wymiary ekspresu

A300 [} 23]

Przyłącze elektryczne
– W miejscu ustawienia musi być zainstalowane na stałe gniazdko elektryczne.
– Gniazdko musi posiadać odpowiednią moc przyłączeniową i zabezpieczenie. Wymagane wartości przyłączenio-

we są podane na tabliczce znamionowej ekspresu.
– Przyłącze elektryczne do podłączenia ekspresu do kawy musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prą-

dowym.
– Gniazdko musi się znajdować w zasięgu przewodu sieciowego.
– Do podłączania ekspresu do gniazdka nie wolno stosować przedłużacza.

Przyłącze odpływu (opcja)
– Przyłącze odpływu musi być wyposażone w syfon.
– Syfon musi się znajdować w zasięgu węża odpływowego.
– Syfon i prowadnica węża odpływowego muszą znajdować się niżej niż ekspres do kawy.
– Podłączenie do syfonu musi być wykonane za pomocą ścieżki swobodnego przepływu.

Przyłącze wody (opcja)
– Przyłącze wody musi się znajdować w zasięgu węża do wody.
– Przyłącze wody musi być czyste i wypłukane.
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6.2 Wymiary ekspresu A300
Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
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A300 z przyłączem wody
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A300/SU05 ze zbiornikiem na wodę i zbiornikiem na proszek
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Przejście przez blat Odstępy na górze i z tyłu

Tylko z opcją wyrzut
fusów

Minimalne odstępy
– Od tylnej ściany: 50 mm
– Od góry: 200 mm (napełnianie i wyjmowanie zbiornika na kawę ziarnistą)
– Po prawej: 100 mm (otwieranie drzwiczek)

6.3 Wymogi dotyczące zasilania wodą

6.3.1 Przyłącze wody

Ciśnienie wody 80–800 kPa (0,8–8,0 barów)

Przepływ > 0,1 l/s

Temperatura wody < 25°C

Połączenie z przyłączem wody Nakrętka G3/8 i wąż metalowy l = 1,5 m

Podłączać wyłącznie za pomocą znajdującego się w kom-
plecie zestawu przewodów

– Przyłącze wody musi spełniać wymagania podane w danych technicznych, lokalnych przepisach oraz przepisach
obowiązujących w danym kraju.

– Przyłącze wody musi być zabezpieczone przed przepływem zwrotnym.
– Przyłącze wody musi być wyposażone w zawór odcinający oraz umożliwiający kontrolę zawór zwrotny z podłą-

czonym przed nim filtrem. Filtr musi być wyjmowany do czyszczenia.
– Woda nie może pochodzić z domowej instalacji zmiękczającej.
– Filtr musi posiadać przynajmniej 100 oczek/cal (UL)
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6.3.2 Jakość wody

Twardość całkowita: 4 – 8°dH GH (stopnie niemieckie)

7 – 14°fH GH (stopnie francuskie)

4,2-8,3 GPG

70–140 ppm (mg/l)

Twardość węglanowa 3–6° dH KH / 50–105 ppm (mg/l)

Zawartość kwasu / wartość pH 6,5–7,5 pH

Zazwartość chloru < 0,5 mg/l

Zawartość chlorków < 30 mg/l

TDS (mineralizacja wody) 30–150 ppm (mg/l)

Przewodnictwo elektryczne (zmierzone) 50 – 200 μS/cm (mikrosiemens)

Zawartość żelaza < 0,3 mg/l

– Kolor: przezroczysty
– Smak: świeży i czysty
– Zapach: bez odczuwalnego zapachu
– Brak cząsteczek rdzy w wodzie

6.3.3 Pomiar twardości wody za pomocą pasków

WSKAZÓWKA
Uszkodzenia ekspresu spowodowane kamieniem
W przypadku nieprawidłowego ustawienia twardości wody w ekspresie może odkładać się kamień. Osad z kamienia
może uszkodzić ekspres.

a) Podczas uruchamiania zmierzyć twardość wody. Następnie w menu Uruchomienie ustawić zmierzoną twardość
wody.

Stopień twardości używanej wody określa pojemność filtra wody (tylko w połączeniu z przyłączem wody) oraz ilość
wody pomiędzy procesami odkamieniania. Po wprowadzeniu stopnia twardości do programu ekspresu, automatycz-
nie pojawia się prawidłowy komunikat o konieczności przeprowadzenia odkamieniania.

Stopień twardości używanej wody określa pojemność filtra wody. Jeśli stopień twardości jest wprowadzony do pro-
gramu ekspresu, automatycznie pojawia się prawidłowy komunikat o konieczności wymiany filtra.

Pakowane paski do pomiaru twardości wody

1. Rozpakować pasek.
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2. Zanurzyć pasek w wodzie na 1 s.

3. Lekko strząsnąć wodę z paska.

ð Pasek zmienia kolor.

4. Po minucie odczytać stopień twardości. Stopień
twardości odpowiada liczbie pól czerwonego ko-
loru.

5. Wpisać wynik pomiaru do menu konserwacji
ekspresu Ustawienia wody [} 36].

Tabela do przeliczeń; komunikaty dotyczące odkamieniania maszyny bez filtra wody

Stopień twardo-
ści

Wynik na pasku po-
miarowym

Twardość wody Komunikat o koniecz-
ności przeprowadze-
nia odkamieniania po

Odkamienianie wy-
magane po

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

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

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

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

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

Stopień twardości Wynik na pasku pomiarowym Twardość wody

1 1 x czerwone >5° dH/>6°e/>9°fH

2 2 x czerwone >10° dH/>13°e/>18°fH

3 3 x czerwone >15° dH/>19°e/>27°fH

4 4 x czerwone >20° dH/>25°e/>36°fH

5 5 x czerwone >25° dH/>31°e/>45°fH

6.4 Ustawianie i przygotowywanie ekspresu

1. Sprawdzić opakowanie pod kątem możliwych
uszkodzeń.

2. Rozpakować urządzenia

3. Sprawdzić dostarczoną przesyłkę pod kątem
kompletności (patrz Zakres dostawy i zamówie-
nie).

WSKAZÓWKA
Uszkodzenia z powodu przegrzania
Za mały odstęp od ściany i od góry może doprowadzić do zatoru ciepła w ekspresie i jego uszkodzenia.

a) Zachować podane wymiary montażowe i wolne przestrzenie.

b) Dopilnować, aby wolne przestrzenie nie były zablokowane.
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6.5 Podłączenie wody

WSKAZÓWKA
Uszkodzenia spowodowane wodą
Jeżeli podłączenie wody nie zostanie przeprowadzone prawidłowo, pod wpływem wody może dojść do powstania
uszkodzeń. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe podłączenie wody.

a) Należy przestrzegać wskazówek dotyczących Przyłącze wody [} 24].

b) Sprawdzić szczelność przyłącza wody.

Klucz widełkowy 19 mm

1 Ekspres do kawy 2 Sito z uszczelką

3 Przyłącze ekspresu do kawy 4 Przyłącze systemu wody

5 Uszczelka 6 Wąż do wody

1. Dokładnie wypłukać wąż do wody i przewody do-
prowadzające wodę w celu usunięcia wszelkich
zanieczyszczeń.

2. Wąż do wody z sitkiem podłączyć do ekspresu.

3. Wąż do wody z uszczelką podłączyć do systemu
wody.

4. Dokręcić śruby.

 

5. Otworzyć dopływ wody.

6. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.

6.6 Podłączanie odpływu

ü Dostępne są części do mocowania węża odpły-
wowego.

1. Podłączyć wąż odpływowy do ekspresu.
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2. Wąż odpływowy wprowadzić do syfonu (bariera
higieniczna) w taki sposób, aby utworzyć ścieżkę
swobodnego przepływu [1] o szerokości co naj-
mniej 50 mm. Syfon musi być wentylowany.

3. Wąż odpływowy zamontować w tej pozycji
[strzałka], aby nie przesuwał się wgłąb syfonu ani
nie został przypadkowo wyciągnięty.

4. Wlać wodę do tacki ociekowej i sprawdzić od-
pływ.

6.7 Podłączanie obwodu prądu

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Podłączanie do sieci elektrycznej bez wyłącznika różnicowoprądowego może spowodować śmierć z powodu poraże-
nia prądem.

a) Zadbać o to, aby przyłącze zasilania było zabezpieczone za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Nieprawidłowo wykonane prace przy urządzeniach elektrycznych mogą być przyczyną porażenia prądem.

a) Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać wykwalifikowani elektrycy. Osoby przeszkolone mogą
wykonywać prace przy urządzeniach elektrycznych tylko pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanego
elektryka.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Uszkodzone kable zasilające, przewody lub złącza mogą spowodować porażenie prądem.

a) Nie podłączać uszkodzonych kabli zasilających, przewodów lub złączy do prądu.

b) Wymienić uszkodzone kable zasilające, przewody lub złącza. 
Jeśli kabel zasilający jest zamontowany na stałe, należy skontaktować się z serwisem. Jeśli kabel zasilający nie
jest zamontowany na stałe, zamówić i podłączyć nowy, oryginalny kabel zasilający.

c) Ekspres i kabel zasilający nie mogą znajdować się w pobliżu gorących powierzchni, np. kuchenek gazowych, ku-
chenek elektrycznych lub piekarników.

d) Uważać, aby kabel zasilający nie został zakleszczony i nie ocierał się o ostre krawędzie.

1. Zabezpieczyć obwód prądu. 2. Każde urządzenie podłączyć oddzielnie do sieci
elektrycznej.

3. Włączyć obwód prądu
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6.8 Włączanie ekspresu

1. Krótko nacisnąć przycisk [1].

ð Następuje uruchomienie ekspresu.
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7 PIERWSZE WŁĄCZENIE EKSPRESU
Gdy ekspres zostanie podłączony do zasilania, włącza się. Przy pierwszym włączeniu oprogramowanie przeprowadza
użytkownika przez podstawowe ustawienia, które należy wprowadzić podczas uruchamiania. Wszystkie ustawienia
podstawowe można zmieniać w późniejszym czasie:

Konfiguracja [} 32]

1. Podłączyć ekspres do sieci elektrycznej.

ð Maszyna uruchamia się i otwiera kreatora in-
stalacji.

2. Zdejąć folię ochronną z ekranu.

3. Wprowadzić podstawowe ustawienia zgodnie z
instrukcjami na panelu sterowania - patrz tabela
poniżej.

Ustawianie języka, godziny i daty

Parametr Zakres wartości Uwagi

Język – DE (niemiecki)
– EN (angielski)
– FR (francuski)
– ...

Dostępne są 33 języki

Język jest przełączany natychmiast.

Format 12/24-godzinny 12 godziny

24 godziny

Godzina

– Godzina
– Minuta

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Ustawianie godziny

Ustawianie minut

Data

– Dzień
– Miesiąc
– Rok

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Ustawianie dnia

Ustawianie miesiąca

Ustawianie roku

Strefa czasowa Wybrać strefę czasową z listy

Ustawienia zasilania wodą

Parametr Zakres wartości Uwagi

Twardość wody Stopnie twardości 1 – 5 Wprowadzić zmierzoną twardość wo-
dy Pomiar twardości wody za pomocą
pasków [} 25]

Twardość wody ustawia się w ekspre-
sach ze zbiornikiem na wodę i w eks-
presach z przyłączem wody, ale bez
filtra wody.

Filtr wody – Tak
– Nie

Wyłącznie w połączeniu z przyłączem
wody

Wydajność filtra Typ filtra wody

Lista wyboru

W zależności od zastosowanego filtra
i twardości wody
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7.1 Stosowanie wkładu odkamieniającego

1. Wyjąć zbiornik na fusy.

2. Otworzyć zamek drzwiczek (opcja) za pomocą
klucza.

3. Uruchomić blokadę po stronie wewnętrznej i
otworzyć drzwiczki.

4. Odkręcić zakrętkę z wkładu.

5. Odpieczętować.

6. Włożyć wkład odkamieniający pod kątem od
spodu do czerwonego uchwytu.

7. Zamknąć drzwiczki.

8. Włożyć zbiornik na fusy.

7.2 Uzupełnianie zasobów
Wyświetlane są tylko te zasoby, które są dostępne zgodnie z konfiguracją A300.

W zależności od metody przygotowania, używanej kawy palonej i napoju wymagany jest odpowiedni stopień zmiele-
nia. Do przygotowania espresso, café crème lub kawy bezkofeinowej zaleca się stosowanie oddzielnych młynków.
Dzięki temu stopień zmielenia może być indywidualnie dopasowany do każdego rodzaju palonej kawy. Regulacja
stopnia zmielenia [} 39]

Uzupełnianie zasobów
Zbiornik na kawę ziarnistą po
lewej stronie

Zbiornik na kawę ziarnistą po
prawej stronie

Zbiornik na proszek pozycja 2

Mleko

Średnio palona kawa do
espresso

Średnio palona kawa

Czekolada w proszku

Mleko pełne

Mleko w proszku
Zbiornik na proszek, pozycja 4

Wstecz Dalej

1. Napełnić zbiorniki zdefiniowanymi surowcami.

2. Nacisnąć Dalej .

ð Wprowadzono najważniejsze ustawienia i moż-
na przygotować pierwszy napój.

Aby dopsować standardowe napoje, należy nacisnąć ikonę z logo Franke w lewym górnym rogu; należy również za-
poznać się z rozdziałem "Ustawianie napojów" w instrukcji obsługi. Należy zapoznać się również z rozdziałem Usta-
wienia napojów [} 33].

Wszystkie ustawienia dokonane podczas uruchamiania można w każdej chwili zmienić w menu konserwacji. Konfi-
guracja [} 32]
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8 KONFIGURACJA

8.1 Otwarcie poziomu konserwacji

1. Nacisnąć logo Franke w lewym górnym rogu.

2. Wpisać PIN.

3. Nacisnąć przycisk OK.

8.2 Kody PIN
Fabrycznie ustawione są domyślne kody PIN:

Właściciel Specjalista Użytkownik

Domyślny PIN 1111 2222 7777

Własny PIN
 ...  ...  ...

Kody PIN do produktów z kłódką i Wł./Wył. ekspresu można wyświetlić i zmienić w roli Właściciel w menu Moje usta-
wienia > Zarządzanie uprawnieniami.

8.3 Moje ustawienia

Ustawienia ekspresu

Zasoby

Ustawienia napojów

Zarządzanie uprawnieniami
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8.3.1 Ustawienia napojów

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

Eksport/ import Sortowanie napojów

Edycja Ukrywanie Kopiowanie Regulacja Wł.

Obsługa Wpis/ funkcja Uwagi

Eksport/ import – Zapis POP (pakietu produk-
tów)

– Wczytanie kopii zapasowej

– Zapisywanie ustawień napojów na pamięci USB, np.
przed aktualizacją oprogramowania

– Pobieranie ustawień napojów z pamięci USB do eks-
presu do kawy

Sortowanie napojów – Zmiana pozycji napoju
– Ustawianie liczby wyświetlanych napojów (2x3, 3x4,

4x5)

1. Nacisnąć przycisk Sortuj napoje.

2. Nacisnąć przycisk napoju, który ma być przeniesio-
ny.

3. Nacisnąć na pozycję docelową napoju.

Edycja Edycja zaznaczonego napoju

Wyświetlanie/ ukry-
wanie

Wyświetlanie/ ukrywanie dostępnych napojów

Kopiowanie Kopiowanie dostępnych napojów jako podstawa do wa-
riantu

Regulacja – Tak
– Nie

Aktywacja/ dezaktywacja Jeśli funkcja jest aktywna, na-
pój może być regulowany po dokonaniu wyboru w nastę-
pujących punktach:

– Wielkość filiżanki
– Rodzaj kawy ziarnistej, pod warunkiem że skonfigu-

rowano więcej niż jeden typ ziaren
– Natężenie aromatu

Tryb obsługi Quick Select [} 21]
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Edytowanie napoju

Kawa

Pierwszy rodzaj
kawy ziarnistej

Ilość kawy ziarnistej

Ilość wody

Temperatura wody

Dark Espresso Blend (po
lewej)

Profil wstępnego
parzenia

Wył. ŚrednioKrótko Długo

1

2

3
4

Cappuccino

1 Aktywny napój 2 Zasób (kawa, mleko itd.).

3 Parametry ustawień 4 Suwak

8.3.2 Ustawienia zasobów

Ustawienia dokonane podczas uruchamiania Uzupełnianie zasobów [} 31]można w każdej chwili zmienić w menu
konserwacji.

Dla każdego zbiornika przechowywana jest lista dostępnych zasobów, z której można wybrać odpowiedni.

Przypisywanie zasobów

Ustawienia zasobów
Zbiornik na kawę ziarnistą po
lewej stronie

Zbiornik na kawę ziarnistą po
prawej stronie

Zbiornik na proszek pozycja 3

Mleko

Średnio palona kawa do
espresso

Średnio palona kawa

Czekolada w proszku

Mleko pełne

Mleko w proszku
Zbiornik na proszek, pozycja 4

Przygotowanie
przewodu mleka 1

Ustawianie profilu
pianki

1. Aby przypisać zasób do zbiornika, dotknąć przy-
cisk ustawionego rodzaju.

2. Wybrać odpowiedni rodzaj z listy.

3. Powtórzyć dla każdego zbiornika.

4. Aby napełnić przewód mleka, wybrać Przygotuj
rodzaj mleka 1.
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Ustawianie profilu pianki

Dla A300 FM EC można ustawiać profile pianki sztywnej i płynnej (ustawienia domyślne: płynna pianka 10% zawar-
tości powietrza, pianka szytwna 35% zawartości powietrza).

Ustawianie profilu pianki

Sztywna ciepła pianka z pełnego mleka

Płynna ciepła pianka z pełnego mleka

Zawartość powietrza

Zawartość powietrza

Ustawienia pianki

Ustawienia pianki

Testuj

Testuj

1. Nacisnąć Ustaw profil pianki.

2. Za pomocą suwaka ustawić zawartość powietrza
dla pianki sztywnej i płynnej.

3. Nacisnąć , aby sprawdzić, czy pianka jest odpo-
wiednia.

4. W razie potrzeby powtórzyć operację.

8.3.3 Ustawienia ekspresu

Język

Parametr Zakres wartości Uwagi

Język – DE (niemiecki)
– EN (angielski)
– FR (francuski)
– ...

Dostępne są 33 języki

Język jest przełączany natychmiast.

Data i godzina

Parametr Zakres wartości Uwagi

Format 12/24-go-
dzinny

12 godziny

24 godziny

Data

– Dzień
– Miesiąc
– Rok

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Ustawianie dnia

Ustawianie miesiąca

Ustawianie roku

Godzina

– Godzina
– Minuta

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Ustawianie godziny

Ustawianie minut
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Parametr Zakres wartości Uwagi

Strefa czasowa Wybrać strefę czasową z listy

Zegary sterujące

Ustawienia podstawowe

Parametr Zakres wartości Uwagi

Tryb energooszczędny – Aktywny
– Wył.

Kiedy Aktywny, można nastawić czas oczekiwania.

Zakres: 15 ‒ 120 min.

Automatyczne włącza-
nie i wyłączanie

– Aktywny
– Wył.

– Włączanie lub wyłączanie zegara sterującego
– Edycja ustawień zegara sterującego za pomocą pisa-

ka

Edycja ustawień zegarów sterujących

Parametr Zakres wartości Uwagi

Działanie – Automatyczne włączanie
– Automatyczne wyłączanie

Wybór funkcji zegara sterującego

Godzina 0 ‑ 23 Ustawianie czasu włączenia/ wyłączenia

Minuta 0 ‑ 59

Powtarzaj w każdy po-
niedziałek

– Tak
– Nie

Aktywacja lub dezaktywacja zegara sterującego w zależ-
ności od dnia

...

Powtarzaj w każdą
niedzielę

Ustawienia wody

Ustawienia zasilania wodą

Parametr Zakres wartości Uwagi

Filtr wody aktywny – Tak
– Nie

– Tak: pojawia się suwak do wprowadzania czasu użyt-
kowania lub ilości wody dla filtra wody (w zależności
od zastosowanego filtra)

– Nie: ustawić twardość wody

Twardość wody Stopnie twardości 1 – 5 Ustawić zmierzoną twardość wody suwakiem Pomiar
twardości wody za pomocą pasków [} 25]

Twardość wody ustawia się w ekspresach ze zbiornikiem
na wodę i w ekspresach z przyłączem wody, ale bez filtra
wody.

Ustawienia fabryczne

Parametr Zakres wartości Uwagi

Przywracanie usta-
wień fabrycznych

Wszystkie ustawienia włącznie z własnymi produktami zo-
staną utracone!
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Parametr Zakres wartości Uwagi

Przywróć ustawienia
fabryczne dla produk-
tów

Ustawienia własnych produktów zostaną utracone!

Informacje o systemie

Kategoria Wartość

Wersja ogólna Zainstalowana wersja oprogramowani ekspresu

Wersje podsystemów
Ekspres Typ ekspresu

Nr seryjny [Nr seryjny]

FPC Zainstalowana wersja katalogu produktów Franke

POP (pakiet produktów) Zainstalowana wersja pakietu produktów (kolejność/
sortowanie produktów)

Licencja Aktywna licencja Franke Digital Services, jeśli jest do-
stępna

Urządzenie A sieci Ethernet
Adres IP

Adres MAC

8.3.4 Zarządzanie uprawnieniami
Istnieje następująca hierarchia ról: technik serwisu > właściciel > użytkownik > personel serwisowy.

Role i uprawnienia

Działanie Technik serwisu Właściciel Specjalista Użytkownik

Zmiana PIN i aktywa-
cja produktów testo-
wych

Tak (dla wszystkich
ról)

Tak (dla ról podrzęd-
nych)

Nie Nie

Dodawanie/ zmiana/
usuwanie/ dopasowa-
nie produktów

Tak Tak (ograniczony za-
kres funkcji)

Nie Nie

Podgląd licznika Tak Tak Tak Nie

Przeprowadzanie
czyszczenia

Tak Tak Tak Tak

Przeprowadzanie ak-
tualizacji oprogramo-
wania (USB)

Tak Nie Tak Nie
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9 NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE

9.1 Napełnianie ekspresu

WSKAZÓWKA
Niewłaściwe napełnienie ekspresu
Niewłaściwe napełnianie spowoduje powstanie wadliwych produktów i może doprowadzić do uszkodzenia ekspresu.

a) Wsypać kawę ziarnistą do zbiornika na kawę ziarnistą.

b) Wsypać proszek przeznaczony do ekspresu automatycznego do zbiornika na proszek.

Pozycja zbiornika

1 Pozycja zbiornika na kawę ziarnistą 1 2 Pozycja zbiornika na kawę ziarnistą 2

3 Pozycja zbiornika na proszek 3 4 Pozycja zbiornika na proszek 4

9.2 Obsługa i przechowywanie ziarnistej kawy palonej
Decydującym czynnikiem dla optymalnej jakości napojów jest świeżość użytej kawy ziarnistej.

– Ziarnistą kawę paloną należy zawsze wsypywać do zbiornika na ziarna bezpośrednio przed użyciem. Dzięki temu
napój zawiera najwięcej aromatu. Nasypywa tylko tyle ziaren, ile zostanie zużyte w ciągu kolejnych godzin tego
samego dnia. Zbiorniki na kawę ziarnistą nie są pojemnikami do przechowywania!

– Zamykać zbiornik na kawę ziarnistą pokrywą. Ponownie szczelnie zamykać otwarte opakowania z kawą.
– Kawę paloną przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed światłem; nie przechowywać w lodów-

ce.
– Zamawiać kawę paloną w zależności od spożycia - regularnie mniejsze ilości dla uzyskania większej świeżości

kawy.
– Wybierać mniejsze rozmiary opakowań, np. 250 lub 500 g zamiast 1 kg. Zapobiega to przechowywaniu otwar-

tych opakowań lub pełnych opakowań kawy ziarnistej.
Obserwować przez pewien czas, np. w ciągu tygodnia, jak wysokie jest zużycie. Zanotować, kiedy i w jakiej ilości
napełniany jest zbiornik ziaren i określić ilość tak, aby świeże ziarna były dostępne przez kilka kolejnych godzin.
Oznaczyć maksymalny poziom napełnienia zbiornika na kawę ziarnistą, np. naklejką.
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9.3 Wsypywanie ziaren

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń
Jeśli do pojemnika na ziarna kawy lub do młynka dostaną się ciała obce, ich odłamki mogą zostać wyrzucone z dużą
siłą, powodując obrażenia ciała.

a) Nie wkładać żadnych przedmiotów do pojemnika na ziarna kawy ani do młynka.

1. Zdjąć pokrywę zbiornika na kawę ziarnistą.

2. Wsypać kawę ziarnistą.

3. Założyć pokrywę.

9.4 Regulacja stopnia zmielenia
W razie potrzeby stopień zmielenia można ustawić osobno dla każdego młynka. Ustawienie fabryczne: średni.

– W celu drobniejszego zmielenia przesunąć dźwignię w prawo.
– W celu grubszego zmielenia przesunąć dźwignię w lewo.
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9.5 Dodawanie proszku

1. Zdjąć pokrywę zbiornika na proszek.

2. Wsypać proszek przeznaczony do ekspresu auto-
matycznego.

3. Założyć pokrywę.

9.6 Napełnianie zbiornika na wodę

WSKAZÓWKA
Uszkodzenia ekspresu
Wlanie mleka do zbiornika na wodę może spowodować uszkodzenie ekspresu.

a) Do zbiornika na wodę wlewać tylko wodę.

b) Jeśli zbiornik na wodę został omyłkowo napełniony mlekiem, odłączyć ekspres od zasilania i skontaktować się
z serwisem.

Optymalna Jakość wody [} 25] ma decydujący wpływ zarówno na jakość napojów, jak i na niezawodne działanie i
długą żywotność ekspresu..

1. Otworzyć pokrywę. 2. Podnieść i wyjąć zbiornik na wodę.
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3. W razie potrzeby oczyścić zbiornik na wodę.

max.

4. Napełnić zbiornik wodą aż do oznaczeni.. Jakość
wody [} 25]

5. Napełniony zbiornik wody włożyć na miejsce i
zamknąć pokrywę.

9.7 Wlewanie mleka

PRZESTROGA
Zarazki w surowym mleku
Zarazki w surowym mleku mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

a) Nie stosować surowego mleka.

b) Stosować wyłącznie mleko pasteryzowane lub mleko o przedłużonej trwałości.

WSKAZÓWKA
Uszkodzenia ekspresu
Użycie nieprawidłowych płynów może doprowadzić do uszkodzenia ekspresu.

a) Mleko należy wlewać tylko do pojemnika na mleko.

b) Do czyszczenia pojemnika na mleko używać wody oraz łagodnego środka czyszczącego.

WSKAZÓWKA
Pogorszona jakość napojów
Nieprawidłowe użycie mleka może prowadzić do pogorszenia jakości produktów.

a) Mleko wlewać tylko do czystego pojemnika.

b) Używać tylko wstępnie schłodzonego mleka (2–5°C).

c) Wnętrza pojemnika na mleko, przewodów mleka i pokrywy pojemnika na mleko wolno dotykać wyłącznie czy-
stymi dłońmi lub też należy nosić rękawiczki jednorazowe.

Po zakończeniu czyszczenia lub po napełnieniu system mleka zostanie przygotowany w trybie półautomatycznym.
Należy przestrzegać instrukcji podanych w komunikatach zdarzeń. Dostęp do komunikatów zdarzeń możliwy jest
przez pulpit.
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9.7.1 Wlewanie mleka w SU05

1. Otworzyć drzwiczki.

2. Włączyć moduł chłodzący.

ð Wyświetlana jest aktualna temperatura komo-
ry chłodzenia.

3. Zdjąć pokrywę zbiornika na mleko wraz z prze-
wodem zasysającym i położyć na czystej po-
wierzchni.

4. Wlać do zbiornika maks. 5 litrów schłodzonego
mleka.

5. Założyć pokrywę zbiornika na mleko.

6. Wsunąć zbiornik na mleko do oporu do komory
chłodzenia.

7. Zamknąć drzwiczki.

9.8 Opróżnianie zbiornika na fusy

WSKAZÓWKA
Powstawanie pleśni
Na resztkach kawy może powstawać pleśń.

a) Pojemnik na fusy należy opróżniać i czyścić co najmniej raz dziennie.
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1. Wyjąć zbiornik na fusy.

2. Opróżnić zbiornik na fusy.

3. Oczyścić i wysuszyć zbiornik na fusy.

4. Włożyć zbiornik na fusy.

9.9 Opróżnianie zbiornika na proszek

WSKAZÓWKA
Zanieczyszczenie kawą mieloną
Kawa mielona może się wysypać z pojemnika na kawę mieloną.

a) Pojemnik na kawę mieloną należy transportować zawsze pionowo i w stanie zamkniętym.

1. Wyjąć zbiornik na fusy.

2. Otworzyć zamek drzwiczek (opcja) za pomocą
klucza.

3. Uruchomić blokadę po stronie wewnętrznej i
otworzyć drzwiczki.

4. Pociągnąć za suwak blokady.
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5. Podnieść i wyjąć zbiornik na proszek.

6. Opróżnić zbiornik na proszek.

7. Po umieszczeniu pustego zbiornika na proszek
na miejscu, przesunąć suwak blokady.

8. Zamknąć drzwiczki.

WSKAZÓWKA
Zakłócenie działania
Jeśli zbiornik na proszek nie jest prawidłowo zablokowany, może nastąpić zakłócenie działania ekspresu do kawy
i pogorszenie jakości produktów.

a) Przesunąć suwak blokady do oporu do środka.

9.10 Opróżnianie modułu chłodzącego

PRZESTROGA
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane rozmnażaniem się bakterii
W następstwie niedostatecznego czyszczenia w ekspresie oraz na wylewkach mogą osadzać się resztki artykułów
spożywczych oraz produktów.

a) Nie należy używać ekspresu, jeśli nie został oczyszczony zgodnie z instrukcją.

b) Codziennie czyścić ekspres zgodnie z instrukcją.

c) Należy poinformować pracowników obsługi o konieczności wykonania czyszczenia.

WSKAZÓWKA
Zepsute mleko
Mleko może zepsuć się na skutek niedostatecznego chłodzenia lub nieprzestrzegania zasad higieny.

a) Należy używać tylko schłodzonego mleka (2,0−5,0°C).

b) Mleko należy przechowywać w module chłodzącym tylko w czasie używania modułu. Gdy moduł chłodzący jest
wyłączony, na przykład w nocy, mleko należy przechowywać w lodówce.

c) Czyścić ekspres i moduł chłodzący raz dziennie.

d) Przewodu zasysającego, wnętrza pojemnika na mleko i jego pokrywy wolno dotykać wyłącznie czystymi dłońmi
lub należy nosić rękawiczki jednorazowe.

e) Pokrywę pojemnika z przewodem zasysającym odkładać tylko na czyste powierzchnie.
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WSKAZÓWKA
Blokada systemu mleka
Włókna z nieodpowiednich ściereczek do czyszczenia mogą dostać się do systemu i spowodować zablokowanie.
Może to prowadzić do uszkodzenia ekspresu.

a) Do czyszczenia zbiornika na mleko należy używać ściereczki z mikrofibry.

1. Otworzyć drzwiczki.

2. Wyjąć pojemnik na mleko.

3. Mleko schować do lodówki lub w razie potrzeby
wylać.

4. Umyć pojemnik na mleko, elementy przepływu
mleka i komorę chłodzenia.

5. Włożyć umyty pojemnik na mleko.

6. Wyłączyć moduł chłodzący, jeśli nie jest już po-
trzebny. Drzwiczki wyłączonego modułu chłodzą-
cego pozostawić uchylone, aby zapobiec po-
wstawaniu wewnątrz nieprzyjemnego zapachu.
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10 POBIERANIE NAPOJÓW

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzeń
Gorące napoje mogą spowodować poparzenia.

a) Zachować ostrożność przy wydawaniu gorących napojów.

b) Używać tylko odpowiednich naczyń do picia.

10.1 Pobieranie napoju w trybie Quick Select

1. Podstawić pod wylewkę odpowiednią filiżankę
lub szklankę.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

2. Wybrać produkt.

ð Wyświetlony zostanie podgląd produktu.

3. Wybrać opcje produktu.

4. Rozpocząć przygotowywanie zielonym przyci-
skiem.

ð Napój jest przygotowywany.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

ð Gdy produkt będzie gotowy, zostanie wyświe-
tlony asortyment produktów.
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11 CZYSZCZENIE

11.1 Wstęp
Idealny smak kawy wymaga idealnego czyszczenia ekspresu. Ekspres należy czyścić co najmniej raz dziennie,
a w razie potrzeby częściej.

Automatyczne czyszczenie obejmuje czyszczenie ekspresu do kawy oraz czyszczenie modułu chłodzącego.

Wymagane wyposażenie
– Tabletki do czyszczenia
– Ściereczka z mikrofibry
– Zestaw szczoteczek
– Zbiornik zabezpieczający (w ekpresach bez przyłącza odpływu wody)

Dodatkowe wymgane wyposażenie do ekspresów z systemem mleka

– Środek do czyszczenia systemu mleka
– Dla SU05: zbiornik do czyszczenia

WSKAZÓWKA
Zanieczyszczone akcesoria
Zabrudzone akcesoria mogą negatywnie wpłynąć na działanie ekspresu i jakość napojów.

a) Należy czyścić akcesoria metodą 5 kroków.

b) Przestrzegać posiadanych instrukcji akcesoriów.

Wyjmowanych części ekspresu nie można myć w zmywarce.

Dodatkowo należy oczyścić ręcznie
– Powierzchnie wewnętrzne w komorze chłodzenia
– Strona wewnętrzna drzwiczek, uszczelka drzwiczek
– Zbiornik na mleko, pokrywa zbiornika na mleko
– Wąż zasysania, króciec zasysania
– Zbiornik proszku

Czyszczenie co tydzień [} 49]

11.1.1 Metoda 5 kroków

1. Większe zabrudzenia usunąć szczotką lub pędz-
lem.

2. Namoczyć części w gorącej wodzie z dodatkiem
łagodnego środka czyszczącego.

3. Umyć elementy.

4. Dokładnie wypłukać elementy.

5. Osuszyć elementy.
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Elementy wyjmowane

11.2 Uruchamianie czyszczenia

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzeń
Wydostające się z ekspresu podczas czyszczenia gorące płyny lub para mogą powodować poparzenia.

a) Podczas procesu czyszczenia nie manipulować w pobliżu wylewek.

Po wyczyszczeniu ekspres powraca do poziomu konserwacji lub do trybu energooszczędnego. Serwisant może usta-
wić wybraną opcję.

1. Nacisnąć logo Franke w lewym górnym rogu.

2. Wpisać PIN. Kody PIN [} 32]

3. Nacisnąć przycisk OK.
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Moje ustawienia

Licznik

Czyszczenie i konserwacja

4. Wybrać Czyszczenie i konserwacja.

Czyszczenie ekspresu do kawy

Odkamienianie ekspresu do kawy

Płukanie ekspresu do kawy

Blokada do czyszczenia

5. Nacisnąć  Czyszczenie ekspresu.

6. Aby rozpocząć czyszczenie, potwierdzić przyci-
skiem Tak.

7. Postępować zgodnie z wyświetlanymi polecenia-
mi i zatwierdzać wykonane czynności za pomocą
przycisku Dalej.

ð Ekspres wskazuje następny krok.

W przypadku ekspresów bez przyłącza odpływu wody należy przygotować zbiornik zabezpieczający i umieścić go na
kratce ociekowej po wyświetleniu monitu na ekranie.

11.3 Czyszczenie co tydzień
Wymienione w tym rozdziale elementy ekspresu należy czyścić przynajmniej raz w tygodniu, oprócz codziennego
czyszczenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zabrudzeń należy natychmiast oczyścić ekspres. Przestrzegać
instrukcji czyszczenia.

11.3.1 Czyszczenie zbiornika na wodę (jeśli jest dostępny)

Codziennie sprawdzać zbiornik na wodę pod kątem zanieczyszczenia i osadu z kamienia. W przypadku zabrudzenia
lub osadzenia się kamienia niezwłocznie przeprowadzić czyszczenie.
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1. Wyjmij i opróżnij zbiornik na wodę.

2. Wyczyścić zbiornik na wodę metodą 5 kroków.

11.3.2 Czyszczenie zbiornika na proszek (jeśli jest dostępny)

1. Wyjąć zbiornik na fusy.

2. Otworzyć zamek drzwiczek (opcja) za pomocą
klucza.

3. Uruchomić blokadę po stronie wewnętrznej i
otworzyć drzwiczki.

4. Pociągnąć za suwak blokady.

5. Podnieść i wyjąć zbiornik na proszek.

6. Opróżnić zbiornik na proszek.

7. Wyczyścić zbiornik na proszek ściereczką. W ra-
zie potrzeby użyć płynu do mycia naczyń. Wy-
trzeć zbiornik na proszek suchą ściereczką.

8. Włożyć zbiornik na proszek na miejsce.

9. Wsunąć suwak blokady.

10. Zamknąć drzwiczki i włożyć zbiornik na proszek.

11.3.3 Wyczyść tackę ociekową i kratkę ociekową.

WSKAZÓWKA
Wypływająca ciecz
Dla ekspresów z przyłączem odpływu wody! Jeśli na tacce ociekowej znajduje się jeszcze woda, może się ona wypły-
nąć po wyjęciu tacki ociekowej w ekspresach z przyłączem odpływu wody.

a) Przed wyjęciem tacki ociekowej należy upewnić się, że pozostała woda wypłynęła.
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1. Wyczyść tackę ociekową i kratkę ociekową me-
todą 5 kroków.

2. Dokładnie oczyścić listewki na spodzie pokrywy
tacki ociekowej.

Tylna strona [1] tacki ociekowej musi być czysta i sucha wewnątrz i na zewnątrz. W przeciwnym razie czujnik pozio-
mu na tacce ociekowej może błędnie wywołać komunikat.

Jeśli ekspres jest podłączony do systemu odprowadzania, z tyłu tacki ociekowej znajdują się dwa O-ringi [2]. Muszą
one zostać zwilżone wodą, aby taca ociekowa mogła się całkowicie zatrzasnąć. W przeciwnym razie czujnik pozio-
mu nie będzie w stanie wykryć tacki ociekowej.

11.3.4 Czyszczenie ekranu

1. Nacisnąć symbol Ustawienia w lewym górnym
rogu.

2. Wybrać Czyszczenie i konserwacja.

3. Wybrać polecenie Blokada do czyszczenia.

ð Interfejs użytkownika pozostaje zablokowany
przez 20 sekund.

4. Oczyścić powierzchnię wilgotną ściereczką.

11.3.5 Czyszczenie powierzchni ekspresu

1. Oczyścić powierzchnię ekspresu wilgotną ście-
reczką.

2. W razie porzeby użyć łagodnego środka czysz-
czącego. WSKAZÓWKA! Nie używać środków
do szorowania.
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11.4 Płukanie ekspresu do kawy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzeń
Podczas płukania z urządzenia wydobywa się gorąca woda.

a) Podczas procesu czyszczenia nie manipulować w pobliżu wylewek.

b) Nie ustawiać żadnych przedmiotów na kratce ociekowej.

c) W PRZYPADKU OPARZENIA: natychmiast schłodzić poparzone miejsce i w zależności od stopnia oparzenia
skonsultować się z lekarzem.

Płukanie nie zastępuje codziennego czyszczenia! Jest ono konieczne do usunięcia pozostałości w systemie kawy
i mleka.

Ekspres jest płukany automatycznie w określonych odstępach czasu oraz po włączeniu i wyłączeniu.

1. Nacisnąć logo Franke w lewym górnym rogu.

2. Wpisać PIN. Kody PIN [} 32]

3. Nacisnąć przycisk OK.

Moje ustawienia

Licznik

Czyszczenie i konserwacja

4. Wybrać Czyszczenie i konserwacja.

Czyszczenie ekspresu do kawy

Odkamienianie ekspresu do kawy

Płukanie ekspresu do kawy

Blokada do czyszczenia

5. Nacisnąć i potwierdzić Płukanie ekspresu do ka-
wy.

ð Ekspres do kawy zostanie przepłukany.
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11.5 Zestaw do konserwacji
Niektóre elementy ekspresu do kawy mogą z czasem ulec zużyciu lub ulec znacznemu zabrudzeniu, w związku z
czym konieczna jest ich wymiana. Może to być konieczne przed terminem wyznaczonym na przeprowadzenie kon-
serwacji przez technika serwisu. Aby ułatwić zamawianie części zamiennych, zebraliśmy je na liście. Następujące
elementy można wymieniać samodzielnie.

Zdjęcie Ilość Numer artykułu Nazwa artykułu Uwagi

1 560.0001.696 Moduł zaparzania
Ø 43 z ogranicznikiem
0,6 mm

Numer artykułu znajduje się na etykie-
cie z boku modułu zaparzania. W kolej-
nym rozdziale przestawiono wymgane
działania.

Zakładanie modułu zaparzania [} 54]
1 560.0001.697 Moduł zaparzania

Ø 50E z ograniczni-
kiem 0,6 mm

Numer artykułu znajduje się na etykie-
cie z boku modułu zaparzania. W kolej-
nym rozdziale przestawiono wymgane
działania.

Zakładanie modułu zaparzania [} 54]
1 560.0593.645 Głowica spieniająca

FCS4070 FM EC
Na tabliczce znamionowej określona
jest wersja FM lub MS. Tabliczka zna-
mionowa znajduje się wewnątrz ekspre-
su.

Ekspres do kawy [} 17]
1 560.0594.309 Głowica spieniająca

MS EC FCS4070
Na tabliczce znamionowej określona
jest wersja FM lub MS. Tabliczka zna-
mionowa znajduje się wewnątrz ekspre-
su.

Ekspres do kawy [} 17]
1 560.0589.901 Wylot mleka podwójny

FCS4070
Wersja FM i MS są identyczne

1 560.0613.850 Wylot mleka pojedyn-
czy

1 560.0001.074 Zamontowany wąż za-
sysania 300 mm

Przewód zasysania mleka do modułu
chłodzącego SU05

Komponenty modułu chłodzącego z
EasyClean [} 20]

1 560.0486.469 Wąż Ø 9/5x1000
MVQ

Wąż zasysający 1000 mm do wszyst-
kich innych systemów mleka. Odpo-
wiednio skrócić wąż. Moduł chłodzący
KE200 wymaga węża o długości
400 mm.

1 560.0001.187 Komora z mikserem Do systemu proszku

1 560.0580.820 Pokrywa komory z
mikserem

Do systemu proszku
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Zdjęcie Ilość Numer artykułu Nazwa artykułu Uwagi

2 560.0578.001 O-Ring 13x1,5 EPDM Uszczelka do tacki ociekowej z odpły-
wem

Dostępna wyłącznie dla wersji z przyłą-
czem wody

11.5.1 Zakładanie modułu zaparzania

1. Opróżnić ekspres i odłączyć od zasilania.

2. Wyjąć zbiornik na fusy z ekspresu.

3. Otworzyć drzwiczki ekspresu.

 

4. Zwolnić blokadę modułu zaparzania w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

5. Wyjąć moduł zaparzania od przodu.

6. Założyć nowy moduł zaparzania.

7. Założyć blokadę modułu zaparzania obracajać w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

8. Zamknąć drzwiczki ekspresu.

9. Włożyć zbiornik na fusy do ekspresu.

10. Podłączyć ekspres do sieci elektrycznej.
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12 ODKAMIENIANIE
Aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość napojów i niezawodne działanie ekspresu do kawy, musi on być regularnie
odkamieniany. A300 posiada system automatycznego odkamieniania. Jeśli konieczne jest odkamienianie, jest to za-
znaczone na panelu sterowania ekspresu do kawy. Osad z kamienia może powstawać szczególnie na nowych, ener-
gooszczędnych wkładach grzewczych.

Do odkamieniania można używać wyłącznie skoncentrowanego odkamieniacza Franke (numer artykułu
560.0589.837). Zapewnia to niezawodne odkamienianie.

a) Skoncentrowany odkamieniacz należy zamówić odpowiednio wcześnie, aby móc przeprowadzić odkamienianie
niezwłocznie, gdy panel sterowania ekspresu zgłosi taką potrzebę.

12.1 Wymagane odkamienianie
Podczas uruchamiania A300 ekspres wymaga określenia stopnia twardości wody i wprowadzenie go do programu.
Pomiar twardości wody za pomocą pasków [} 25]. Na podstawie tej wartości określana jest ilość wody pozostała do
następnego odkamieniania.

Ekspresy bez filtra wody
Po osiągnięciu obliczonej ilości wody lub najpóźniej po dwunastu dniach wyświetlany jest komunikat o konieczności
przeprowadzenia odkamieniania. Po wyświetleniu komunikatu o konieczności przeprowadzenia odkamieniania A300
można używać jeszcze przez dwa dni. Następnie zostanie on zablokowany do czasu przeprowadzenia odkamienia-
nia.

Ekspresy z przyłączem wody i filtrem wody
Komunikat o konieczności przeprowadzenia odkamieniania wyświetlany jest po dwunastu dniach użytkowania. Po
wyświetleniu komunikatu o konieczności przeprowadzenia odkamieniania A300 można używać aż do wykorzystania
pozostałej ilości wody. Następnie zostanie on zablokowany do czasu przeprowadzenia odkamieniania.

12.2 Przeprowadzanie odkamieniania
Jeśli konieczne jest odkamienianie, na panelu sterowania wyświetli się komunikat. Komunikat można zamknąć, aby
nie zakłócić działania ekspresu. Dla rozpoczęcia odkamieniania dostępne są następujące opcje:

– Odkamienianie wraz z kolejnym czyszczeniem (ustawienie domyślne)
– Odkamienianie niezależne od czyszczenia - automatyczne rozpoczęcie odkamieniania o określonej godzinie
– Ręczne uruchomienie odkamieniania

WSKAZÓWKA
Przerwanie odkamieniania
Dotyczy espresów ze zbiornikiem na wodę: jeśli zbiornik na wodę jest pusty lub tacka ociekowa jest pełna, automa-
tyczne odkamienianie nie zostanie przeprowadzone.

a) Przed przeprowadzeniem czyszczenia/ odkamieniania opróżnić tackę ociekową.

b) Przed przeprowadzeniem czyszczenia/ odkamieniania napełnić zbiornik na wodę.

c) Umieścić zbiornik do czyszczenia na kratce ociekowej zgodnie z instrukcją na panelu sterowania.

12.2.1 Odkamienianie po czyszczeniu
W ustawieniu domyślnym wymagane odkamienianie zostanie rozpoczęte bezpośrednio po kolejnym czyszczeniu,
bez konieczności potwierdzenia. Nie jest konieczne podejmowanie dodatkowych działań przez użytkownika. Odka-
mienianie trwa ok. 15 - 25 min, w zależności od modelu ekspresu. Przed rozpoczęciem czyszczenia, gdy wymagane
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jest przeprowadzenie odkamieniania, należy sprawdzić, czy dostępna jest wystarczająca ilość skoncentrowanego
odkamieniacza. Jeśli ilość skoncentrowanego odkamieniacza nie jest wystarczający, wyświetlany jest komunikat o
konieczności wymiany wkładu odkamieniającego. Stosowanie wkładu odkamieniającego [} 31]

12.2.2 Odkamienianie niezależne od czyszczenia

Aby odkamienianie nie zaburzało działania ekspresu, technik serwisowu może ustawić czas jego przeprowadzenia
poza godzinami pracy.

12.2.3 Ręczne uruchamianie odkamieniania

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzeń
Podczas odkamieniania z ekspresu wydostają się gorące płyny lub para, które mogą powodować poparzenia.

a) Podczas procesu czyszczenia nie manipulować w pobliżu wylewek.

1. Nacisnąć logo Franke w lewym górnym rogu.

2. Wpisać PIN. Kody PIN [} 32]

3. Nacisnąć przycisk OK.

Moje ustawienia

Licznik

Czyszczenie i konserwacja

4. Wybrać Czyszczenie i konserwacja.

Czyszczenie ekspresu do kawy

Odkamienianie ekspresu do kawy

Płukanie ekspresu do kawy

Blokada do czyszczenia

5. Wybrać Odkamienianie.

ð Rozpoczyna się automatyczny proces odka-
mieniania, który daje wskazóki dotyczące ko-
lejnych kroków.
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13 USUWANIE BŁĘDÓW

13.1 Komunikaty o błędach
Gdy wystąpi błąd, na panelu obsługi zostanie podświetlony symbol zgodnie z kategorią błędu. Po jego naciśnięciu
pojawi się okno z dalszymi informacjami i wskazówkami dotyczącymi usuwania błędów.

Zamknij

Pojemnik na ziarna kawy jest pusty.

Wsyp ziarna kawy.

2020-05-27
11:35

Komunikat z instrukcją postępowania

W przypadku poważnych błędów należy ponownie uruchomić ekspres.

a) Ponownie uruchomić ekspres [} 59].

b) Jeśli ekspres nie uruchamia się, sprawdzić zasilanie elektryczne.

c) Skontaktować się z technikiem serwisu, jeśli nie można uruchomić ponownie ekspresu lub gdy nie można usu-
nąć błędu.

13.1.1 Kody kolorystyczne komunikatów o błędach

Tymczasowe przerywanie

System działa nadal bez ograniczeń

System działa z ograniczeniami

Wybrane lub wszystkie zasoby są zablokowane

13.2 Usuwanie błędów na ekspresie
Komunikat o błędzie/ pro-
blem

Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Komunikat o błędzie E663
Okapnik pełny jest wyświe-
tlany, mimo że tacka ocie-
kowa została opróżniona

Sygnał z czujnika zakłócony przez pozo-
stałości wewnątrz tacki ociekowej

Wyczyścić i wysuszyć wnętrze tacki ocieko-
wej. Dodatkowo wyczyścić i wysuszyć wnękę
na tackę ociekową.

Sygnał z czujnika zakłócony przez mo-
krą tylną ściankę tacki ociekowej

Wyczyścić i wysuszyć tylną ściankę tacki
ociekowej
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Komunikat o błędzie/ pro-
blem

Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Mleko zamarza Ustawiono zbyt niską temperaturę mo-
dułu chłodzącego

Ustawić temperaturę wyższą o 1-2  C

– Moduł chłodzący SU05: nacisnąć przy-
cisk Set na regulatorze temperatury i
przytrzymać do momentu, aż temperatu-
ra docelowa zacznie migać. Za pomocą
przycisku nawigacji można zwiększyć
temperaturę docelową. Potwierdzić nową
temperaturę docelową przyciskiem Set.

– KE200: Ogranicznik temperatury znajdu-
je się z tyłu KE200. Za jego pomocą moż-
na nastawić żądaną temperaturę.

Mleko zamarza (woda w ko-
morze chłodzenia)

Uszczelka drzwiczek modułu chłodzące-
go jest nieszczelna

Sprawdzić, czy uszczelka jest prawidłowo za-
łożona i czy drzwiczki zamykają się całkowi-
cie

W module chłodzącym nie
zostaje osiągnięta żądana
temperatura mleka

Niewystarczająca cyrkulacja powietrza
w module chłodzącym

Utrzymać minimalny odstęp modułu chłodzą-
cego od ściany (50 mm)

Nie można dozować skon-
centrowanego środka odka-
mieniającego (komunikat o
błędzie E409)

Uszkodzona lub zanieczyszczona
uszczelka wkładu odkamieniającego lub
pusty wkład odkamieniający

Sprawdzić poziomm napełnienia wkładu od-
kamieniającego. Sprawdzić czerwony adapter
z pierścieniem uszczelniającym i w razie po-
trzeby usunąć kryształki środka odkamienia-
jącego. Ponownie przeprowadzić odkamienia-
nie

Należy wymienić wkład od-
kamieniający, mimo że nie
jest pusty.

Uszkodzona lub zanieczyszczona
uszczelka wkładu odkamieniającego

Założyć nowy wkład odkamieniający i spraw-
dzić czerwony adapter z pierścieniem
uszczelniającym i w razie potrzeby usunąć
kryształki środka odkamieniającego.

Błąd przepływomierza 1 (ko-
munikat o błędzie E79)

Zaburzenie przepływu wody Sprawdzić połączenie zbiornika na wodę lub
przyłącza wody

Jeśli podczas wydawania produktu pojawi się
komunikat o błędzie, prawdopodobnie zatka-
ne jest sitko modułu zaparzania

– Zwiększyć grubość mielenia i/ lub
zmniejszyć ilość mielonej kawy

– Wyjąć i przepłukać moduł zaparzania
– Rozpoczynanie czyszczenia ekspresu do

kawy

Ekran dotykowy nie reaguje
prawidłowo

Przeciążone oprogramowanie ekspresu Istnieją dwa sposoby usuwania błędów:

– Wariant 1: Nacisnąć czerwony przycisk
po prawej stronie panelu sterowania i
przytrzymać przez 10 sekund w celu po-
nownego uruchomienia.

– Wariant 2: Odłączyć ekspres od sieci za-
silającej. Po 1 min ponownie podłączyć
ekspres do kawy do sieci zasilającej.
Krótko nacisnąć czerwony przycisk po
prawej stronie panelu sterowania w celu
uruchomienia.
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Komunikat o błędzie/ pro-
blem

Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Poziom wody w zbiorniku na
wodę nie jest wykrywany

Pozostałości lub osady na wewnętrznej
ścianie zbiornika na wodę

Dokładnie oczyścić i przepłukać zbiornik na
wodę

Brak mleka lub jedynie spie-
nione mleko

Nieszczelny wąż zasysający lub prze-
wód mleka

Sprawdzić położenie wylotu i w razie potrzeby
oczyścić go. Moduł chłodzący SU05: spraw-
dzić O-ring na złączu węża zasysającego.
Sprawdzić wąż zasysający i w razie potrzeby
wymienić go

Mleko nie wypływa prawi-
dłowo z wylotu

Wylot mleka nie został prawidłowo zain-
stalowany po czyszczeniu

Rozpocząć czyszczenie ekspresu do kawy i
zainstalować wylot mleka zgodnie z instruk-
cjami na ekranie dotykowym. Wylot mleka
jest również częścią zestawu do czyszczenia,
patrz Zestaw do konserwacji [} 53]

13.2.1 Ponowne uruchamianie ekspresu

1. Nacisnąć przycisk [1] i przytrzymać przez 10 s.

ð Następuje ponowne uruchomienie ekspresu.

ð Wyświetla się ekran startowy.

13.3 Pomoc w przypadku problemów z jakością produktów
Problem Możliwe przyczyny Możliwe środki zaradcze

Kawa ma mdły smak Za grubo zmielona kawa Ustawić drobniejsze mielenie Regulacja stop-
nia zmielenia

Zbyt mało kawy Zwiększyć ilość kawy Ustawienia napojów
[} 33]

Za niska temperatura Zwiększyć temperaturę Ustawienia napojów
[} 33]

Kawa jest przeterminowana Użyć świeżej kawy

Pojemnik na kawę ziarnistą jest niepra-
widłowo zablokowany

Sprawdzić blokadę pojemnika na kawę ziarni-
stą Wsypywanie ziaren [} 39]

Kawa ma dziwny smak Niewłaściwe zmielenie Skontaktować się z serwisem

Małe zużycie kawy Wsypać małą ilość kawy ziarnistej do pojem-
nika na kawę ziarnistą

Zepsuta kawa ziarnista Wymienić kawę ziarnistą

Resztki środka czyszczącego Wypłukać ekspres

Brudna filiżanka Sprawdzić zmywarkę

Zła jakość wody (chlor, twardość itp.) Sprawdzić jakość wody Jakość wody [} 25]
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Problem Możliwe przyczyny Możliwe środki zaradcze

Kawa ma gorzki smak Za wysoka temperatura Zmniejszyć temperaturę kawy Ustawienia na-
pojów [} 33]

Zbyt drobno zmielona kawa Ustawić grubszy stopień zmielenia kawy
Ustawianie stopnia zmielenia kawy

Za mała ilość kawy Zwiększyć ilość kawy Ustawienia napojów
[} 33]

Kawa zbyt mocno palona Użyć kawy o niższym stopniu palenia

Kawa ma kwaśny smak Za niska temperatura Zwiększyć temperaturę kawy Ustawienia na-
pojów [} 33]

Kawa zbyt słabo palona Użyć kawy o wyższym stopniu palenia

Za grubo zmielona kawa Ustawić drobniejszy stopień zmielenia kawy
Ustawianie stopnia zmielenia kawy

Konsystencja produktów
z proszku

Zbyt duża gęstość Używać mniej proszku i więcej wody

Zbyt mała gęstość Używać więcej proszku i mniej wody

Proszek grudkowaty lub wilgotny Wyczyścić i wysuszyć system proszku

Smak produktów z proszku Za słodkie Używać mniej proszku i więcej wody

Za mało słodkie Używać więcej proszku i mniej wody

Dziwny smak Wyczyścić system proszku
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14 DANE TECHNICZNE

14.1 Wydajność wg DIN 18873-2:2016-02
Dane odnoszą się do napięcia sieciowego 230 V.

Wydajność na godzinę Pobieranie pojedyncze

(Filiżanki/h)

Pobieranie podwójne

(Filiżanki/h)

Espresso 124 163

Kawa/Café Crème 80 92

Wrzątek (200 ml) 96 -

Cappuccino 91 130

Latte macchiato 96 116

Kawa z mlekiem 93 113

Gorąca czekolada 102 -

14.2 Dane techniczne ekspresu do kawy
Masa Ok. 25 kg, w zależności od wyposażenia

Pojemność zbiornika na kawę ziarnistą – Bez rozszerzenia zbiornika na kawę ziarnistą: 1 x 0,5
kg lubr 2 x 0,25 kg

– Z rozszerzeniem zbiornika na kawę ziarnistą: 1 x 1,1
kg lub 2 x 0,55 kg

Poziom napełnienia zbiornika na proszek Zbiornik na proszek: 0,5 kg

Podwójny zbiornik na proszek: 2 x 0,5 kg

Zbiornik na wodę 4,8 l

Warunki otoczenia Wilgotność powietrza: maks. 80%

Temperatura otoczenia: 5–32°C

Poziom hałasu <70 dB(A)

14.3 Przyłącza elektryczne ekspresu do kawy
Typ Napięcie Przyłącze Moc Bezpiecznik Częstotliwość

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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