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Leia o manual de instruções antes de trabalhar na
máquina.

Mantenha o manual de instruções próximo à máquina e
entregue-o ao próximo usuário junto ao produto em caso
de venda ou concessão.
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1 PARA SUA SEGURANÇA

1.1 Utilização adequada

1.1.1 Máquina de café
– A A300 é uma máquina de preparo de bebidas industrial para utilização em restaurantes, escritórios ou

ambientes semelhantes.
– A A300 é adequada para o processamento de grãos inteiros de café, pós próprios para máquinas e leite fresco.
– A A300 destina-se ao preparo de bebidas conforme estas instruções e os dados técnicos.
– A A300 é adequada para o funcionamento em locais fechados.

Atenção
– A A300 não é adequada para utilização em locais abertos.

1.1.2 Aparelhos complementares

Unidade de resfriamento
– A unidade de resfriamento destina-se exclusivamente para resfriar leite ao preparar café em uma máquina de

café. Utilize apenas leite previamente resfriado (2–5 °C).
– Utilize exclusivamente produtos de limpeza de sistemas para leite da marca Franke.

Atenção
– Outros produtos de limpeza podem deixar resíduos em seu sistema de leite.

1.2 Pré-requisitos para a utilização da máquina de café
– A A300 foi prevista para ser utilizada por pessoal treinado.
– Todas as pessoas que forem operar a A300 devem ter lido e compreendido as instruções. Isto não é válido

para a utilização no modo de autosserviço.
– Máquinas que forem utilizadas no modo de autosserviço têm que ser sempre monitoradas para proteger os

usuários.
– Coloque a A300 e os aparelhos complementares em funcionamento somente depois de ter lido e

compreendido completamente estas instruções.
– Não utilize a A300 nem os aparelhos complementares se você não conhecer sua forma de funcionamento.
– Não utilize a A300 se os cabos de ligação da A300 ou dos aparelhos complementares estiverem danificados.
– Não utilize a A300 se a A300 ou os aparelhos complementares não tiverem sido limpos conforme previsto ou

não estiverem cheios.

– Crianças com menos de 8 anos não podem utilizar a A300 nem os aparelhos
complementares.

– Crianças e pessoas com restrições nas capacidades físicas, sensoriais ou
mentais devem utilizar a A300 e os aparelhos complementares somente sob
supervisão e não podem brincar com a A300 nem com os aparelhos
complementares.
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– A limpeza da A300 e dos aparelhos complementares não deve ser realizada por
crianças.

1.3 Explicação das instruções de segurança de acordo com ANSI
Para a proteção de pessoas e bens materiais, você deve seguir as instruções de segurança.

O símbolo e a palavra de sinal indicam a gravidade do perigo.

ADVERTÊNCIA
AVISO indica um perigo potencialmente iminente. Caso não seja evitado, poderá causar a morte
ou ferimentos graves.

CUIDADO
CUIDADO indica um perigo potencialmente iminente. Caso não seja evitado, poderá causar
ferimentos leves ou pequenos.

AVISO
AVISO alerta sobre riscos de danos à máquina.

1.4 Perigos na utilização da máquina de café

ADVERTÊNCIA
Perigo de queimadura
A sobrecarga elétrica do cabo de alimentação pode causar um incêndio devido à formação de calor.

a) Não use réguas de tomada, tomadas múltiplas ou cabos de extensão para conectar a máquina de café à fonte
de alimentação.

ADVERTÊNCIA
Risco de morte por choque elétrico!
Os cabos, fios ou conectores de eletricidade danificados podem causar choque elétrico.

a) Não conecte cabos, fios ou conectores de eletricidade danificados à rede de energia.

b) Substitua os cabos, fios ou conectores de eletricidade danificados. 
Se o cabo estiver firme, entre em contato com um técnico de assistência. Se o cabo não estiver firme, faça o
pedido e utilize um cabo novo e original.

c) Certifique-se de que a máquina e o cabo nunca estejam próximos a quaisquer superfícies quentes, como por
exemplo fogões a gás, elétricos ou fornos!

d) Certifique-se de que o cabo não seja comprimido nem encoste em superfícies afiadas.
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ADVERTÊNCIA
Risco de morte por choque elétrico!
Líquidos/umidade ou vazamentos que penetram na máquina podem causar choque elétrico.

a) Nunca aponte um jato de líquido ou vapor na máquina.

b) Não derrame líquidos na máquina.

c) Não imerja a máquina em qualquer tipo de líquidos.

d) Desconecte a máquina da rede de energia em caso de vazamento ou penetração de líquido/umidade.

ADVERTÊNCIA
Risco de morte por choque elétrico
Operações, reparações ou trabalhos de assistência realizados de forma inadequada em equipamentos elétricos
podem provocar choque elétrico.

a) Permita que as reparações nas peças elétricas sejam realizadas  somente por técnicos de assistência com
peças de reposição originais.

b) Permita que os trabalhos de assistência sejam realizados somente por pessoas autorizadas que possuam as
qualificações relevantes.

ADVERTÊNCIA
Risco de sufocamento
As embalagens plásticas podem sufocar as crianças.

a) Não permita que as crianças manuseiem as embalagens plásticas.

ADVERTÊNCIA
Perigo de escaldamento
Durante o enxágue há saída de água quente.

a) Durante o processo, não mantenha as mãos nas proximidades dos dispositivos de saída.

b) Não coloque nada sobre a bandeja de gotejamento.

c) EM CASO DE ESCALDAMENTO: resfrie imediatamente a área e, conforme o grau da queimadura, consulte um
médico.

ADVERTÊNCIA
Perigo de escaldamento
Bebidas quentes podem causar escaldamentos.

a) Tenha cuidado com as bebidas quentes.

b) Use apenas utensílios para beber adequados.
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ADVERTÊNCIA
Perigo de escaldamento
Durante a limpeza, líquidos quentes e vapores são liberados e podem provocar escaldamento.

a) Durante o processo, não mantenha as mãos nas proximidades dos dispositivos de saída.

ADVERTÊNCIA
Perigo de ferimento!
Se objetos estranhos penetrarem no recipiente de grãos ou no mecanismo de moagem, fragmentos deles podem
ser arremessados para fora e causar ferimentos.

a) Não introduza nenhum objeto no recipiente de grãos ou no mecanismo de moagem.

CUIDADO
Ferimentos por cortes/esmagamento
O mecanismo de transporte do recipiente de pó pode causar ferimentos por cortes ou esmagamento.

a) Limpar cuidadosamente o recipiente de pó.

CUIDADO
Irritação causada por produtos de limpeza
Pastilhas de limpeza, produtos de limpeza de sistemas de leite e agentes descalcificantes podem causar irritações
aos olhos ou à pele.

a) Observe os avisos de perigo nos rótulos dos produtos de limpeza.

b) Evite contato com os olhos e com a pele.

c) Lave as mãos após o contato com produtos de limpeza.

d) Os produtos de limpeza não devem entrar em contato com as bebidas.

CUIDADO
Perigo para a saúde devido à nucleação
Devido à limpeza insuficiente, resíduos de alimentos podem solidificar-se na máquina e contaminar as saídas e os
produtos.

a) Não utilize a máquina, se esta não estiver limpa de acordo com as instruções.

b) Limpe a máquina diariamente, de acordo com as instruções.

c) Informe o pessoal de operação sobre as medidas de limpeza necessárias.
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CUIDADO
Perigo para a saúde devido à nucleação
Quando a máquina não for utilizada por um longo período, resíduos podem solidificar na máquina.

a) Limpe a máquina após longos períodos de inatividade (mais do que 2 dias).

CUIDADO
Formação de bolor
No descarte de pó de café pode ocorrer formação de bolor.

a) Esvazie e limpe o compartimento de descarte pelo menos uma vez por dia.

AVISO
Danos à máquina devido à calcificação
Se a dureza da água estiver ajustada incorretamente, a máquina de café poderá calcificar. Depósitos de calcário
podem danificar a máquina de café.

a) Meça a dureza da água durante a colocação em funcionamento. Em seguida, ajuste a dureza da água medida
no menu Colocação em funcionamento. Determinar a dureza da água com tiras de medição [} 25].

Somente o concentrado de descalcificação da Franke pode ser usado para a descalcificação (número do artigo
560.0589.837). Isso garante uma descalcificação confiável.

a) Encomende o concentrado de descalcificação em tempo hábil para que você possa executar a descalcificação
assim que a solicitação for exibida na unidade de controle da máquina de café.
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2 ESCLARECIMENTO SOBRE OS SÍMBOLOS

2.1 Símbolos das instruções

2.1.1 Orientação

Símbolo Descrição

Limpar os componentes com o método em 5 etapas

Dicas e truques, bem como outras informações, podem ser obtidas neste símbolo

Pré-requisitos para as etapas de manuseio

Grau de moagem fino

Grau de moagem grosso

Informações para otimizar a qualidade das bebidas

Resultado ou resultado provisório das etapas de manuseio
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2.2 Símbolos do software

2.2.1 Ícones no painel e na interface de operação

Quando ocorre um erro, o painel ilumina um ícone que indica o componente afetado Eliminação de erros [} 57].

Símbolo Designação Descrição

Logo da marca Franke Acessar a interface de manutenção

Conservar/limpar A máquina deve ser limpa e receber manutenção

Grão de café O recipiente de grãos está vazio ou não foi colocado corretamente

Recipiente de descarte O recipiente de descarte deve ser esvaziado

Enxaguar A máquina deve ser enxaguada ou está sendo enxaguada

Produto

Faturamento Faturamento ativado

Transferência de dados Os dados serão transferidos

Contador de produtos
individuais

Personalização Adaptar bebidas e representação
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Símbolo Designação Descrição

Informações

Desativado

Standby Colocar a máquina em standby

Porta A porta está aberta.

Serviço/ajustar/
administração

Ajustar a máquina

Idioma Ajustar o idioma

Ajustes de recursos Ajustar recursos

Controle de direitos Gerenciar direitos de usuário

Descalcificação Descalcificar a máquina de café

Editar Editar ajustes

Ajustes de bebida
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Símbolo Designação Descrição

Informações do sistema

Contador

Filtro de água

Recolhedor de gotas O recolhedor de gotas está cheio ou não foi colocado corretamente

Reservatório de água O reservatório de água está vazio ou ausente

Recurso de pó O recipiente de pós está vazio ou não foi colocado corretamente

Leite O recipiente de leite está vazio ou não foi colocado corretamente

2.2.2 Símbolos para navegação e operação

Símbolo Designação Descrição

Botão Cancelar Interromper o preparo

Próxima página/página
anterior

Navegar pelos menus de várias páginas

Botão Iniciar Iniciar a preparação
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2.2.3 Apresentação das mensagens de erro
Os produtos marcados não podem ser preparados. Através do símbolo aceso no painel é possível acessar as
mensagens de erro.

Se todo o sistema for afetado por um erro, a mensagem de erro aparecerá automaticamente.

Fechar

A porta está aberta. Feche a porta.

2018-09-06
11:35

Código de cores para mensagens de erro

Interrupção por período temporário

O sistema ainda funciona sem restrições

O sistema funciona com restrições

Alguns ou todos os recursos estão bloqueados
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3 ARTIGOS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO
Os artigos incluídos no fornecimento podem mudar conforme a configuração do aparelho. Outros acessórios
podem ser adquiridos diretamente junto de seu revendedor ou da Franke Kaffeemaschinen AG em Aarburg.

As máquinas de café são testadas com café e pó antes de sair da fábrica. Sua A300 pode, portanto, apresentar
vestígios de café, pó ou água.

Descrição do artigo Número do artigo

Concentrado de descalcificação 560.0589.837

Pastilhas de limpeza (100 unid.) 567.0000.010

Pastilhas de limpeza (EUA/Canadá) 567.0000.002

Produto de limpeza de sistemas para leite (frasco
dosador)

567.0000.005

Produto de limpeza de sistemas para leite (frasco
dosador) (EUA/Canadá)

567.0000.006

Tiras de medição da dureza da água 560.0004.060

Escovas de limpeza 560.0003.728

Escova interna

(opção SU05)

560.0001.019

Pincel de limpeza 560.0003.716

Pano de microfibra 560.0002.315

Recipiente de coleta (apenas para máquinas sem
conexão de água residual)

560.0612.966

Kit do manual 560.0595.494
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Descrição do artigo Número do artigo

Saída de leite de 1 compartimento

Consulte as instruções de montagem incluídas

560.0613.850
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4 IDENTIFICAÇÃO

4.1 Posição da placa de tipo

4.1.1 Máquina de café

A placa de características da máquina de café está localizada na parede interna direita.

4.1.2 Unidade de resfriamento SU05

A placa de características da unidade de resfriamento está localizada na parede interna esquerda.

4.2 Código de tipo

4.2.1 Máquina de café

Código de tipo Descrição

A300 Máquina de café (totalmente automática)

Série: A

Tamanho: 300

1G 1 mecanismo de moagem

2G 2 mecanismos de moagem

1P 1 dosador de pó

2P 2 dosador de pó

S1 Distribuidor de vapor

W3 Depósito de água interno
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Código de tipo Descrição

W4 Conexão de água

4.2.2 Aparelhos complementares

Código de tipo Descrição

FM EC FoamMaster (leite quente e espuma de leite quente)

MS EC Sistema de leite com sistema de limpeza EasyClean
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5 DESCRIÇÃO DO APARELHO

5.1 Máquina de café
Introdução
A máquina de café A300 possui diversas opções. Esteja atento para o fato de que a sua máquina de café pode ter
uma aparência diferente dependendo da configuração.

Recipiente de grãos

Recipiente de pó (opcional)

Saída de água quente

Unidade de comando (tela de 8"
sensível ao toque)

Recolhedor de gotas com
bandeja de gotejamento

Tampa de entrada

Balcão de xícaras

(Opcional)

Reservatório de água

Distribuidor de vapor
(opcional)

Fechadura da porta

5.1.1 Versões

Alimentação de água Tipo do produto

A300 com conexão de água A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

A300 com reservatório de água A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 Padrão
– Tela sensível ao toque de 8"
– Um moinho (parte traseira à esquerda)
– Saída de água quente (esquerda)
– Conexão de água ou reservatório de água
– Sistema de descalcificação automático

5.1.3 Opções
– Extensão para recipiente de grãos
– Dosador de pó simples
– Dosador de pó duplo
– Distribuidor de vapor S1 (apenas para MS EC)
– Descarga (apenas em conjunto com conexão de água)
– Fechadura da porta
– Recipientes de feijão e pós traváveis
– Franke Digital Services

5.2 Aparelhos complementares

5.2.1 Componentes da unidade de refrigeração com EasyClean

Recipiente de leite

Fechadura da porta

Indicador de temperatura

Recipiente de limpeza

Interruptor principal
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5.3 Interface de operação

1

2

17:11
08.03.2018

1 Use o logotipo da Franke para alternar entre a
interface de manutenção e a seleção de
produtos

2 Navegar para frente ou para trás

5.4 Modo de operação Quick Select

O modo de operação Quick Select é o ajuste padrão para o contexto de autosserviço. Quando seu cliente tiver
escolhido uma bebida, ele pode adaptá-la em um segundo passo, contanto que as opções de produto estejam
ativas.

Composição da interface de operação
– Nível 1: seleção de produtos, até 5 páginas, exibição de 6, 12 ou 20 botões de produtos por página
– Nível 2: adaptar as bebidas, selecionar as opções de produtos, iniciar a preparação

Adaptações individuais
– Visualização: 2x3, 3x4 ou 4x5 produtos por página
– Ordenamento individual das bebidas
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6 INSTALAÇÃO

6.1 Preparações
Local de instalação

– O local da instalação deve atender às condições ambientais permitidas e não deve estar ao ar livre.
– A superfície de apoio deve estar nivelada e horizontal.
– Você pode encontrar informações sobre requisitos de espaço e massas de perfuração na seção Dimensões da

A300 [} 23]

Conexão elétrica
– A tomada deve estar instalada fixamente no local da instalação.
– A tomada deve ter uma potência de conexão e uma proteção adequada. Os valores de conexão necessários

podem ser encontrados na placa de características da máquina de café.
– A conexão de energia elétrica para a máquina de café tem que ser protegida com um disjuntor diferencial

residual (DR).
– A tomada deve estar dentro do alcance do cabo de alimentação.
– A tomada não deve estar conectada através de um cabo de extensão.

Tubo de saída de água suja (opção)
– O tubo de saída de água suja deve estar equipado com um sifão.
– O sifão deve estar ao alcance da mangueira de saída de água suja.
– O sifão e a guia da mangueira de saída de água suja devem estar numa posição inferior à da máquina de café.
– A conexão com o sifão deve ser feita através de um caminho de fluxo livre.

Conexão de água (opção)
– A conexão de água deve estar ao alcance da mangueira de água.
– A conexão da água deve estar limpa e lavada.
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6.2 Dimensões da A300
Todas as dimensões estão especificadas em mm.
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Execução de balcão Folgas na parte superior e na parte traseira

Somente com opção de
despejo de descarte

Distâncias mínimas
– Sobre a parede traseira: 50 mm
– Para cima: 200 mm (para encher e retirar o recipiente de grãos)
– À direita: 100 mm (para abrir a porta)

6.3 Requisitos para a alimentação de água

6.3.1 Conexão de água

Pressão da água 80–800 kPa (0,8–8,0 bar)

Taxa de vazão > 0,1 L/seg

Temperatura da água < 25 °C

Ligação com a conexão de água Porca de capa G3/8 e tubo de metal l = 1,5 m

Conectar apenas com o kit de mangueira fornecido em
conjunto

– A conexão de água deve cumprir os requisitos dos dados técnicos, regulamentos locais e nacionais.
– A conexão de água deve ser protegida contra fluxo de retorno.
– A conexão de água deve ter uma válvula de corte e uma válvula de retenção verificável com filtro a montante.

O filtro deve poder ser retirado para limpeza.
– A água não pode ser proveniente do sistema de descalcificação do imóvel.
– Filtro com no mínimo 100 malhas/polegadas (UL)

6.3.2 Qualidade da água

Dureza total: 4–8° dH GH (unidade alemã para dureza total)

7–14° fH GH (unidade francesa para dureza total)

4,2-8,3 GPG

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

Teor de acidez/valor de pH 6,5–7,5 pH

Teor de cloro < 0,5°mg/l

Teor de cloreto < 30°mg/l

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

Condutividade elétrica (medida) 50–200 μS/cm (microsiemens)

Teor de ferro < 0,3°mg/l

– Cor: clara
– Sabor: sabor fresco e puro
– Odor: sem odor perceptível
– Sem partículas de ferrugem na água

6.3.3 Determinar a dureza da água com tiras de medição

AVISO
Danos à máquina devido à calcificação
Se a dureza da água estiver ajustada incorretamente, a máquina de café pode calcificar. Depósitos de calcário
podem danificar a máquina de café.

a) Meça a dureza da água durante a colocação em funcionamento. Em seguida, ajuste a dureza da água medida
no menu Colocação em funcionamento.

O nível de dureza da água utilizada determina a capacidade do filtro de água (somente em conjunto com a conexão
de água) e a quantidade de água entre os processos de descalcificação. Se o nível de dureza tiver sido inserido no
programa da máquina, a solicitação correta de descalcificação será feita automaticamente.

O nível de dureza da água utilizada determina a capacidade do filtro de água. Se o nível de dureza no programa da
máquina for conhecido, a solicitação correta para trocar o filtro será feita automaticamente.

Tiras de medição da dureza da água embaladas

1. Desembalar a tira de medição.

2. Mergulhar a tira de medição na água por 1 s.

3. Agitar suavemente a tira de medição.

ð A tira de medição muda de cor.

4. Efetuar a leitura do nível de dureza após um
minuto. O nível de dureza corresponde ao
número de campos de cor vermelha.

5. Inserir o resultado da medição no menu de
manutenção da máquinaAjustes de água
[} 36].
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Tabela de conversão; mensagens sobre a descalcificação em máquinas sem filtro de água

Grau de dureza Resultado na tira de
medição

Dureza da água Solicitação de
descalcificação após

Imposição de
descalcificação após

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

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

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

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

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

Grau de dureza Resultado na tira de medição Dureza da água

1 1 x vermelho >5° dH/>6°e/>9°fH

2 2 x vermelho >10° dH/>13°e/>18°fH

3 3 x vermelho >15° dH/>19°e/>27°fH

4 4 x vermelho >20° dH/>25°e/>36°fH

5 5 x vermelho >25° dH/>31°e/>45°fH

6.4 Instalar e preparar a máquina de café

1. Verificar a embalagem quanto a danos durante o
transporte.

2. Desembalar os aparelhos.

3. Verificar se a entrega está completa (consulte
Artigos incluídos no fornecimento e ordem de
serviço).

AVISO
Danos devido a sobreaquecimento
Distâncias pequenas demais até a parede e para cima podem levar ao acúmulo de calor na máquina e a falhas.

a) Mantenha as dimensões de instalação e espaços livres especificados.

b) Certifique-se de que os espaços livres não estejam bloqueados.

6.5 Ligar a água

AVISO
Danos causados pela água
Se a conexão da água for realizada incorretamente, podem ocorrer danos causados pela água. O operador é
responsável por garantir que a conexão da água seja realizada corretamente.

a) Observe as informações sobre Conexão de água [} 24].

b) Verifique a estanqueidade da conexão da água.
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Chave de boca 19° mm

1 Máquina de café 2 Peneira com vedação

3 Conexão da máquina de café 4 Conexão do sistema de água

5 Vedação 6 Mangueira de água

1. Enxaguar bem a mangueira e o tubo de água
para remover as impurezas.

2. Conectar a mangueira de água com a peneira na
máquina de café.

3. Conectar a mangueira de água com a vedação
no sistema de água.

4. Apertar as conexões de parafusos com a mão.

 

5. Abastecimento de água aberto.

6. Verificar a estanqueidade da conexão da água.

6.6 Ligar a água suja

ü Os componentes para fixação da mangueira de
água residual estão disponíveis.

1. Conectar a mangueira de água residual na
máquina de café.

2. Inserir a mangueira de água residual no sifão
(barreira de higiene) de forma que exista um
caminho de fluxo livre [1] de pelo menos 50
mm. O sifão ainda deve estar ventilado.

3. Fixar a mangueira de água residual nesta
posição [seta], para que ela não se afunde no
sifão ou seja puxada acidentalmente.
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4. Despejar água no recolhedor de gotas e verificar
o fluxo de saída.

6.7 Ligar o circuito de corrente

ADVERTÊNCIA
Risco de morte por choque elétrico!
A conexão a uma rede de energia sem um dispositivo de proteção diferencial residual pode levar à morte em caso
de choque elétrico.

a) Certifique-se de que o cabo esteja protegido por um dispositivo de proteção diferencial residual.

ADVERTÊNCIA
Risco de morte por choque elétrico!
Trabalhos inadequados em equipamentos elétricos podem provocar choque elétrico.

a) Eletricistas capacitados podem operar equipamentos elétricos. Pessoas habilitadas só podem trabalhar em
equipamentos elétricos sob a supervisão e orientação de um eletricista capacitado.

ADVERTÊNCIA
Risco de morte por choque elétrico!
Os cabos, fios ou conectores de eletricidade danificados podem causar choque elétrico.

a) Não conecte cabos, fios ou conectores de eletricidade danificados à rede de energia.

b) Substitua os cabos, fios ou conectores de eletricidade danificados. 
Se o cabo estiver firme, entre em contato com um técnico de assistência. Se o cabo não estiver firme, faça o
pedido e utilize um cabo novo e original.

c) Certifique-se de que a máquina e o cabo nunca estejam próximos a quaisquer superfícies quentes, como por
exemplo fogões a gás, elétricos ou fornos!

d) Certifique-se de que o cabo não seja comprimido nem encoste em superfícies afiadas.

1. Proteger o circuito de corrente. 2. Conectar cada aparelho separadamente à rede
elétrica.

3. Ligar o circuito de corrente.
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6.8 Ligar a máquina

1. Pressionar brevemente o botão [1].

ð A máquina inicia.
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7 LIGAR A MÁQUINA PELA PRIMEIRA VEZ
Assim que a máquina estiver conectada à rede elétrica, a máquina ligará. Ao ligar pela primeira vez, o software
guiará você pelos ajustes básicos que você deverá fazer durante a colocação em funcionamento. Todos os ajustes
básicos podem ser alterados posteriormente:

Configurar [} 32]

1. Conectar a máquina à rede elétrica.

ð A máquina inicia e abre o assistente de
instalação.

2. Remover a película protetora da tela.

3. Fazer os ajustes básicos de acordo com as
instruções na unidade de controle - consulte a
tabela abaixo.

Definir idioma, hora e data

Parâmetro Faixa de valores Observações

Idioma – ger (alemão)
– en (inglês)
– fr (francês)
– ...

33 idiomas estão disponíveis

O idioma é alterado imediatamente

Visualização 12/24 horas 12 horas

24 horas

Horário

– Hora
– Minutos

0°–23°/0°–°11

0°–°59

Ajustar a hora

Ajustar os minutos

Data

– Dia
– Mês
– Ano

0°–°31

0°–°12

2019°–°9999

Ajustar o dia

Ajustar o mês

Ajustar o ano

Fuso horário Selecionar o fuso horário na lista de
seleção

Ajustes da alimentação de água

Parâmetro Faixa de valores Observações

Dureza da água Níveis de dureza 1°-°5 Inserir a dureza da água medida
Determinar a dureza da água com
tiras de medição [} 25]

A dureza da água é ajustada em
máquinas com reservatório de água e
em máquinas com conexão de água,
mas sem filtro de água

Filtro de água – Sim
– Não

Apenas em conjunto com conexão de
água

Volume de filtragem Tipo de filtro de água

Lista de seleção

Dependendo do filtro usado e da
dureza da água
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7.1 Inserir cartucho de descalcificação

1. Remover o recipiente de descarte.

2. Abrir a fechadura da porta (opção) com a chave.

3. Pressionar a trava por dentro e abrir a porta.

4. Remover o fecho do parafuso do cartucho.

5. Remover o lacre.

6. Inserir o cartucho descalcificador na parte
diagonal inferior no alojamento vermelho.

7. Fechar a porta.

8. Colocar o recipiente de descarte.

7.2 Reabastecer recursos
Somente os recursos disponíveis de acordo com a configuração de A300 são exibidos.

Combinando o método de preparação, o café torrado usado e a bebida de café, ele exige o grau de moagem
apropriado. Recomenda-se o uso de mecanismos de moagem separados para a preparação de café Espresso, café
Crème ou de café descafeinado. Dessa forma, o grau de moagem pode ser ajustado individualmente para cada tipo
de café torrado usado. Ajustar o grau de moagem [} 39]

Abastecer recursos
Recipiente de grãos do lado
esquerdo

Recipiente de grãos do lado
direito

Recipiente de pós da posição 2

Leite

Torra espresso média

Torra média

Chocolate em pó

Leite integral

Leite em pó
Recipiente de pós da posição 4

Voltar Continua
r

1. Encher os recipientes de grãos com as matérias-
primas definidas.

2. Tocar em Continuar .

ð Você realizou os ajustes mais importantes e
agora pode produzir sua primeira bebida.

Para ajustar as bebidas padrão, pressione o logo da Franke no canto superior esquerdo. Para isso, observe também
o capítulo Ajustar bebidas [} 33].

Você pode alterar os ajustes realizados durante a colocação em funcionamento a qualquer momento na interface
de manutenção. Configurar [} 32]



8 | Configurar Franke Kaffeemaschinen AG

32 Manual de instruções A300

8 CONFIGURAR

8.1 Acessar o nível de manutenção

1. Tocar no logo da marca Franke na parte superior
esquerda.

2. Inserir o PIN.

3. Pressionar Ok.

8.2 Códigos PIN
Códigos PIN padrão são atribuídos de fábrica:

Códigos PIN padrão são atribuídos de fábrica:

Proprietário Especialista Usuário

PIN padrão 1111 2222 7777

PIN próprio
 ...  ...  ...

Os códigos PIN para produtos bloqueados e Ligar/desligar máquina podem ser consultados e alterados com o papel
de proprietário no menu Meus ajustes > Controle de direitos.

Os códigos PIN para produtos bloqueados e para ligar/desligar a máquina podem ser consultados e alterados com
o papel de proprietário no menu Meus ajustes/controle de direitos.

8.3 Meus ajustes

Ajustar a máquina

Recursos

Ajustar bebidas

Controle de direitos
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8.3.1 Ajustar bebidas

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

Exportar/importar Separar bebidas

Editar Ocultar Copiar Ajustável Ligado

Ação Entrada/função Observações

Exportar/importar – Salvar POP (pacote de oferta
do produto)

– Carregar cópia de segurança

– Salvar os ajustes de bebidas em um dispositivo USB,
por exemplo, antes de uma atualização do software

– Carregar os ajustes de bebidas de um dispositivo
USB na máquina de café

Separar bebidas – Alterar a posição das bebidas
– Ajustar o número de bebidas exibidas (2x3, 3x4,

4x5)

1. Tocar no botão Separar bebidas.

2. Tocar na bebida a ser movida.

3. Tocar na posição desejada de uma bebida.

Editar Editar a bebida selecionada

Exibir/ocultar Exibir ou ocultar bebidas existentes

Copiar Copiar as bebidas existentes como base para uma
variante

Ajustável – Sim
– Não

Ativar/desativar. Se a função estiver ativada, uma
bebida poderá ser ajustada de acordo com sua escolha
nos seguintes pontos:

– Tamanho da xícara
– Tipo de grão, desde que mais de um tipo de grão

esteja configurado
– Intensidade do aroma

Modo de operação Quick Select [} 21]
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Editar a bebida

Café

Primeiro tipo de
grão

Quantidade de
grãos
Quantidade de
água
Temperatura da
água

Dark Espresso Blend (à
esquerda)

Perfil de pré-infusão

Desl. MédioCurto Longo

1

2

3
4

Cappuccino

1 Bebida ativa 2 Recurso (café, leite, etc.)

3 Parâmetros de ajuste 4 Cursor

8.3.2 Ajustar recursos

Você pode adaptar os ajustes realizados durante a colocação em funcionamento a qualquer momento
(Reabastecer recursos [} 31]).

Para cada recipiente de grãos, há uma lista de recursos disponíveis, a partir da qual você pode escolher o recurso
apropriado.

Atribuir recursos

Ajustar recursos
Recipiente de grãos do lado
esquerdo

Recipiente de grãos do lado
direito

Recipiente de pós da posição 3

Leite

Torra espresso média

Torra média

Chocolate em pó

Leite integral

Leite em pó
Recipiente de pós da posição 4

Preparar tipo de leite
1

Ajustar perfis de
espuma

1. Para atribuir um recurso a um recipiente de
grãos, tocar no tipo predefinido.

2. Selecionar o tipo apropriado na lista.

3. Repetir para todos os recipientes de grãos.

4. Para abastecer as linhas de leite, selecione
Preparar tipo de leite 1.
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Ajustar perfis de espuma

No caso de A300 FM EC, você pode ajustar os perfis de espuma para espuma sólida e líquida (ajustes padrão:
espuma líquida com 10% de ar, espuma sólida com 35% de ar).

Ajustar perfis de espuma

Leite integral morno com espuma firme

Leite integral morno com espuma líquida

Percentual de ar

Percentual de ar

Ajustes de espuma

Ajustes de espuma

Testar

Testar

1. Tocar em Ajustar perfis de espuma.

2. Ajustar o percentual de ar para espuma sólida e
líquida com o cursor.

3. Clicar em para verificar se a espuma possui a
qualidade desejada.

4. Se for o caso, repetir a operação.

8.3.3 Ajustar a máquina

Idioma

Parâmetro Faixa de valores Observações

Idioma – ger (alemão)
– en (inglês)
– fr (francês)
– ...

33 idiomas estão disponíveis

O idioma é alterado imediatamente

Data e hora

Parâmetro Faixa de valores Observações

Visualização 12/24
horas

12 horas

24 horas

Data

– Dia
– Mês
– Ano

0°–°31

0°–°12

2019°–°9999

Ajustar o dia

Ajustar o mês

Ajustar o ano

Horário

– Hora
– Minutos

0°–23°/0°–°11

0°–°59

Ajustar a hora

Ajustar os minutos
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Parâmetro Faixa de valores Observações

Fuso horário Selecionar o fuso horário na lista de seleção

Temporizadores

Ajustes básicos

Parâmetro Faixa de valores Observações

Economizar energia – Ativado
– Desl.

Quando Ativo, o tempo de espera pode ser ajustado

Faixa: 15°-°120°min.

Ligar/desligar
automaticamente

– Ativado
– Desl.

– Ligar e desligar o temporizador
– Editar o temporizador com a caneta

Editar os temporizadores

Parâmetro Faixa de valores Observações

Ação – Ligar automaticamente
– Desligar automaticamente

Selecionar a função do temporizador

Hora 0°‑°23 Ajustar a hora de ligar/desligar

Minutos 0°‑°59

Repetir toda segunda-
feira

– Sim
– Não

Ativar/desativar o temporizador por dia

...

Repetir todo domingo

Ajustes de água

Ajustes da alimentação de água

Parâmetro Faixa de valores Observações

Filtro de água ativo – Sim
– Não

– Sim: o cursor para inserção da vida útil ou do
volume de água para o filtro de água é exibido
(dependendo do filtro usado)

– Não: ajustar a dureza da água

Dureza da água Níveis de dureza 1°-°5 Ajustar a dureza da água medida no cursor Determinar a
dureza da água com tiras de medição [} 25]

A dureza da água é ajustada em máquinas com
reservatório de água e em máquinas com conexão de
água, mas sem filtro de água

Ajustes de fábrica

Parâmetro Faixa de valores Observações

Redefinir aos ajustes
de fábrica

Todos os ajustes, incluindo seus próprios produtos,
serão perdidos!

Redefinir os produtos
para os ajustes de
fábrica

Os ajustes de produtos próprios serão perdidos!
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Informações do sistema

Categoria Valor

Versão total Versão instalada do software da máquina

Versões de subsistema
Máquina Tipo de máquina

Número de série [Número de série]

FPC Versão instalada do catálogo de produtos Franke

POP (pacote de oferta do produto) Versão instalada do pacote de oferta do produto
(organização/classificação do produto)

Licença Se disponível, licença ativa da Franke Digital Services

Aparelho ethernet A
Endereço IP

Endereço MAC

8.3.4 Controle de direitos
Os papéis estão classificados na seguinte hierarquia: Técnico de assistência > Proprietário > Operador > Pessoal de
manutenção.

Papéis e direitos

Ação Técnico de
assistência

Proprietário Especialista Usuário

Alterar PIN e ativar
produtos de teste

Sim (para todos os
papéis)

Sim (para papéis
subordinados)

Não Não

Adicionar/alterar/
remover/adaptar
produtos

Sim Sim (escopo funcional
reduzido)

Não Não

Visualizar o contador Sim Sim Sim Não

Executar a limpeza Sim Sim Sim Sim

Realizar atualização
do software (USB)

Sim Não Sim Não



9 | Encher e esvaziar Franke Kaffeemaschinen AG

38 Manual de instruções A300

9 ENCHER E ESVAZIAR

9.1 Encher a máquina

AVISO
Enchimento incorreto dos recipientes de grãos
O enchimento incorreto resulta em produtos defeituosos e a máquina pode ser danificada.

a) Encha o recipiente de grãos com grãos de café.

b) Encha o recipiente de pós com pó próprio para máquinas.

Posições dos recipientes de grãos

1 Recipiente de grãos da posição 1 2 Recipiente de grãos da posição 2

3 Recipiente de pós da posição 3 4 Recipiente de pós da posição 4

9.2 Manuseio e armazenamento dos grãos de café torrados
Um fator decisivo para a qualidade ideal das bebidas é o frescor dos grãos de café utilizados.

– Despejar os grãos de café torrados no recipiente de grãos sempre imediatamente antes do consumo. Desta
forma, a maior quantidade possível de aromas chega à xícara. Colocar apenas o que será consumido nas
próximas horas no mesmo dia. Recipientes de grãos não são recipientes de armazenamento!

– Sempre fechar bem o recipiente de grãos. Fechar bem as embalagens de café novamente
– Manter o café torrado fresco, seco e protegido da luz, mas não na unidade de resfriamento.
– Encomendar café torrado de acordo com o consumo - quantidades regularmente menores para obter maior

frescor do café.
– Selecionar tamanhos de embalagem menores, por exemplo, 250 ou 500°g em vez de 1 kg. Isso impedirá o

armazenamento de embalagens abertas ou recipientes de grãos muito cheios.
Observar o quão alto é o consumo por um determinado período de tempo, por exemplo, uma semana. Anote
quando e quanto será abastecido, para que você possa determinar a quantidade para que os grãos frescos estejam
disponíveis nas próximas horas. Marque a quantidade máxima de abastecimento do recipiente de grãos, por
exemplo, com um adesivo.



Franke Kaffeemaschinen AG Encher e esvaziar | 9

Manual de instruções A300 39

9.3 Encher com grãos de café

ADVERTÊNCIA
Perigo de ferimento!
Se objetos estranhos penetrarem no recipiente de grãos ou no mecanismo de moagem, fragmentos deles podem
ser arremessados para fora e causar ferimentos.

a) Não introduza nenhum objeto no recipiente de grãos ou no mecanismo de moagem.

1. Levantar a tampa do recipiente de grãos.

2. Abastecer com grãos de café.

3. Colocar a tampa.

9.4 Ajustar o grau de moagem
O grau de moagem pode ser ajustado separadamente para cada mecanismo de moagem. Ajuste de fábrica: médio.

– Empurrar a alavanca para a direita para uma moagem mais fina.
– Empurrar a alavanca para a esquerda para uma moagem mais grossa.
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9.5 Abastecer com pó

1. Levantar a tampa do recipiente de pós.

2. Encher o recipiente de pós com pó próprio para
máquinas.

3. Colocar a tampa.

9.6 Encher o depósito de água

AVISO
Danos à máquina
Colocar leite no reservatório de água pode danificar a máquina.

a) Encha o reservatório de água apenas com água.

b) Caso o reservatório de água seja abastecido com leite acidentalmente, desconecte a máquina da rede elétrica
e entre em contato com o serviço de assistência.

Um Qualidade da água [} 24] ideal é essencial, tanto para a qualidade das bebidas quanto para o funcionamento
confiável e a longa vida útil da máquina.

1. Abrir a tampa. 2. Levantar e retirar o reservatório de água.
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3. Limpar o reservatório de água, se necessário.

max.

4. Encher o reservatório de água com água fresca
até a marcação. Qualidade da água [} 24]

5. Inserir o reservatório de água cheio e fechar a
tampa.

9.7 Encher com leite

CUIDADO
Germes no leite cru
Germes no leite cru podem colocar a saúde em risco.

a) Não utilize leite cru.

b) Utilize somente leite pasteurizado ou longa vida.

AVISO
Danos à máquina
A utilização de líquidos inadequados pode danificar a máquina.

a) Encha o recipiente de leite apenas com leite.

b) Para a limpeza do recipiente de leite, utilize água e um produto de limpeza suave.

AVISO
Qualidade das bebidas comprometida
Um manuseio incorreto do leite pode provocar problemas ao nível da qualidade.

a) Encha leite apenas em depósitos limpos.

b) Utilize apenas leite previamente resfriado (2–5 °C).

c) Toque o lado interno do recipiente de leite, os tubos de leite e a tampa do depósito do leite apenas com as
mãos limpas ou use luvas descartáveis.

Depois de uma limpeza ou um processo de enchimento, o sistema de leite é preparado de maneira semi-
automática. Observe as instruções nas mensagens de ocorrências. O acesso às mensagens de ocorrências é
efetuado através do painel.



9 | Encher e esvaziar Franke Kaffeemaschinen AG

42 Manual de instruções A300

9.7.1 Encher com leite a SU05

1. Abrir a porta.

2. Ligar a unidade de resfriamento.

ð É exibida a temperatura atual do
compartimento de resfriamento.

3. Remover a tampa do recipiente de leite
juntamente com o tubo de sucção e colocá-los
sobre uma superfície limpa.

4. Encher o recipiente com, no máximo, 5 l de leite
resfriado.

5. Colocar a tampa do recipiente de leite.

6. Empurrar o recipiente de leite para dentro do
compartimento de resfriamento até o batente.

7. Fechar a porta.

9.8 Esvaziar o recipiente de descarte

AVISO
Formação de bolor
Os restos de café podem provocar formação de bolor.

a) Esvazie e limpe o compartimento de descarte pelo menos uma vez por dia.
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1. Remover o recipiente de descarte.

2. Esvaziar o compartimento de descarte.

3. Limpar e secar o recipiente de descarte.

4. Colocar o recipiente de descarte.

9.9 Esvaziar o recipiente de pós

AVISO
Sujeira devido ao pó
O pó pode cair do recipiente de pó.

a) Transporte o recipiente de pó sempre na vertical e fechado.

1. Remover o recipiente de descarte.

2. Abrir a fechadura da porta (opção) com a chave.

3. Pressionar a trava por dentro e abrir a porta.

4. Puxar a válvula corrediça de bloqueio.
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5. Levantar e remover o recipiente de pós.

6. Esvaziar o recipiente de pós.

7. Depois de colocar o recipiente de pós vazio,
introduzir a válvula corrediça de bloqueio.

8. Fechar a porta.

AVISO
Limitação do funcionamento
Se o recipiente de pós não estiver bloqueado corretamente, o funcionamento da máquina de café e a qualidade
dos produtos poderão ser comprometidos.

a) Empurrar a válvula corrediça de bloqueio para dentro até o batente.

9.10 Esvaziar a unidade de resfriamento

CUIDADO
Perigo para a saúde devido à nucleação
Devido à limpeza insuficiente, resíduos de alimentos podem solidificar-se na máquina e contaminar as saídas e os
produtos.

a) Não utilize a máquina, se esta não estiver limpa de acordo com as instruções.

b) Limpe a máquina diariamente, de acordo com as instruções.

c) Informe o pessoal de operação sobre as medidas de limpeza necessárias.

AVISO
Leite estragado
Devido à refrigeração ou higiene insuficientes, o leite pode estragar.

a) Utilize somente leite previamente refrigerado (2,0−5,0 °C).

b) Armazene o leite na unidade de resfriamento apenas durante os períodos de funcionamento. Quando a unidade
de resfriamento não estiver em funcionamento – por exemplo, durante a noite – armazene o leite em uma
geladeira.

c) Limpe a máquina e a unidade de resfriamento uma vez por dia.

d) Toque o tubo de sucção, o lado interno do recipiente de leite e a tampa do recipiente do leite apenas com as
mãos limpas ou use luvas descartáveis.

e) Coloque a tampa do recipiente com o tubo de sucção apenas sobre uma superfície limpa.
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AVISO
Entupimento do sistema de leite
Fibras de panos de limpeza inadequados podem entrar no sistema e causar entupimento. Isso pode causar danos à
máquina.

a) Use um pano de microfibra para limpar o recipiente de leite.

1. Abrir a porta.

2. Retirar o recipiente de leite.

3. Colocar o leite na unidade de resfriamento ou,
se necessário, descartá-lo.

4. Limpar o recipiente de leite, as peças
condutoras de leite e o compartimento de
resfriamento.

5. Inserir o recipiente de leite limpo.

6. Desligar a unidade de resfriamento, caso esta
não seja mais necessária. Deixar a porta da
unidade de resfriamento desligada um pouco
aberta para evitar odores na parte interna.
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10 PRODUZIR BEBIDAS

ADVERTÊNCIA
Perigo de escaldamento
Bebidas quentes podem causar escaldamentos.

a) Tenha cuidado com as bebidas quentes.

b) Use apenas utensílios para beber adequados.

10.1 Produzir bebidas com Quick Select

1. Colocar um copo ou xícara adequado embaixo
da saída.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

2. Selecionar um produto.

ð A visualização prévia de produtos é exibida.

3. Selecionar as opções de produto.

4. Iniciar a preparação com o botão verde.

ð A bebida será preparada.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

ð A seleção de produto será exibida, assim que o
produto estiver preparado.
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11 LIMPEZA

11.1 Introdução
A obtenção de cafés perfeitos pressupõe uma máquina de café perfeitamente limpa. Limpe sua máquina de café
pelo menos uma vez por dia e, caso necessário, com maior frequência.

A limpeza automática inclui a limpeza da máquina de café e a limpeza da unidade de resfriamento.

Acessórios necessários
– Pastilhas de limpeza
– Pano de microfibra
– Conjunto de escovas
– Recipiente de coleta (em máquinas sem conexão de água residual)

Acessórios adicionais necessários para máquinas com sistema para leite

– Produto de limpeza de sistemas para leite
– Para SU05: recipiente de limpeza

AVISO
Acessórios sujos
Acessórios sujos podem influenciar negativamente o funcionamento da máquina e a qualidade das bebidas.

a) Limpe os acessórios com o método em 5 passos.

b) Observe as instruções disponíveis para os acessórios.

As peças removíveis da máquina de café não podem ser lavadas na máquina de lavar.

Também deve ser limpo manualmente
– Superfícies internas do compartimento de resfriamento
– Lado interno da porta, vedação da porta
– Recipiente de leite, tampa do recipiente de leite
– Mangueira de aspiração, bocal de admissão
– Recipiente de pós

Limpar semanalmente [} 49]

11.1.1 Método em 5 passos

1. Remover sujeiras mais grosseiras com um pincel
ou uma escova.

2. Deixar as peças em água quente com um
produto de limpeza suave para amolecer
possíveis resíduos.

3. Lavar as peças.

4. Enxaguar bem as peças.

5. Secar as peças.
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Peças removíveis

11.2 Iniciar a limpeza

ADVERTÊNCIA
Perigo de escaldamento
Durante a limpeza, líquidos quentes e vapores são liberados e podem provocar escaldamento.

a) Durante o processo, não mantenha as mãos nas proximidades dos dispositivos de saída.

Depois da limpeza, a máquina volta para a interface de manutenção ou para o modo de economia de energia. Seu
técnico de assistência pode ajustar para você a opção desejada.

1. Tocar no logo da marca Franke na parte superior
esquerda.

2. Inserir o PIN. Códigos PIN [} 32]

3. Pressionar Ok.
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Meus ajustes

Contador

Limpeza e manutenção

4. Selecionar Limpeza e manutenção.

Limpar a máquina de café

Descalcificar a máquina de café

Enxaguar a máquina de café

Bloqueio para limpeza

5. Tocar em  Limpar máquina de café.

6. Confirmar a mensagem com Sim para iniciar a
limpeza.

7. Seguir as instruções da interface de operação e
confirmar os passos de trabalho concluídos com
Continuar.

ð A máquina exibe o próximo passo.

Em máquinas sem conexão de água residual, mantenha o recipiente de coleta preparado e coloque ele sobre a
bandeja de gotejamento quando a solicitação for exibida na tela.

11.3 Limpar semanalmente
Limpe os componentes da máquina listados neste capítulo pelo menos uma vez por semana, além do processo de
limpeza diária. Limpe a máquina imediatamente se notar acúmulos de impurezas. Para isso, observe as instruções
de limpeza.

11.3.1 Limpar o reservatório de água (se disponível)

Verifique diariamente se há sujeira ou calcificação no reservatório de água. Execute imediatamente a limpeza no
caso de acúmulo de impurezas ou calcificação.
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1. Retirar e esvaziar o reservatório de água.

2. Limpar o depósito de água conforme o método
em 5 passos.

11.3.2 Limpar o recipiente de pós (se disponível)

1. Remover o recipiente de descarte.

2. Abrir a fechadura da porta (opção) com a chave.

3. Pressionar a trava por dentro e abrir a porta.

4. Puxar a válvula corrediça de bloqueio.

5. Levantar e remover o recipiente de pós.

6. Esvaziar o recipiente de pós.

7. Limpar o recipiente de pós com um pano. Se
necessário, utilize detergente. Secar o
recipiente de pós com um pano seco.

8. Colocar o recipiente de pós.

9. Empurrar a válvula corrediça de bloqueio para
dentro.

10. Fechar a porta e inserir o recipiente de pós.

11.3.3 Limpar o recolhedor de gotas e a bandeja de gotejamento

AVISO
Vazamento de líquido
Aplica-se a máquinas com uma conexão de água residual! Se ainda houver água residual no recolhedor de gotas,
ela poderá vazar em máquinas com uma conexão de água residual quando o recolhedor de gotas for puxado para
fora.

a) Antes de remover o recolhedor de gotas, verifique se a água residual foi drenada.
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1. Limpar o recolhedor de gotas e a bandeja de
gotejamento usando o método em 5 passos.

2. Limpar completamente as lâminas na parte
inferior da tampa do recolhedor de gotas.

A parte traseira [1] do recolhedor de gotas deve estar limpo e seco por dentro e por fora. Se não for esse o caso, o
sensor de nível de enchimento do recolhedor de gotas poderá emitir uma mensagem incorretamente.

Se a máquina de café estiver conectada ao sistema de saída de água suja, há dois anéis O-ring [2] na parte traseira
do recolhedor de gotas. Esses devem ser umedecidos com água para que o recolhedor de gotas possa se encaixar
completamente. Caso contrário, o sensor capacitivo não pode detectar o recolhedor de gotas.

11.3.4 Limpar a tela

1. Tocar no ícone Configurações no canto superior
esquerdo.

2. Selecionar Limpeza e manutenção.

3. Selecionar Bloqueio para limpeza.

ð A interface de operação é bloqueada por 20
segundos.

4. Limpar a superfície com um pano úmido.

11.3.5 Limpar a superfície da máquina

1. Limpar a superfície da máquina com um pano
úmido.

2. Usar um produto de limpeza neutro, se
necessário. AVISO! Não usar abrasivos.
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11.4 Enxaguar a máquina de café

ADVERTÊNCIA
Perigo de escaldamento
Durante o enxágue há saída de água quente.

a) Durante o processo, não mantenha as mãos nas proximidades dos dispositivos de saída.

b) Não coloque nada sobre a bandeja de gotejamento.

c) EM CASO DE ESCALDAMENTO: resfrie imediatamente a área e, conforme o grau da queimadura, consulte um
médico.

O enxágue não substitui a limpeza diária! Um enxágue é necessário para remover resíduos dos sistemas de café e
de leite.

A máquina realiza automaticamente o enxágue depois de determinados intervalos de tempo, bem como ao ligar e
desligar.

1. Tocar no logo da marca Franke na parte superior
esquerda.

2. Inserir o PIN. Códigos PIN [} 32]

3. Pressionar Ok.

Meus ajustes

Contador

Limpeza e manutenção

4. Selecionar Limpeza e manutenção.

Limpar a máquina de café

Descalcificar a máquina de café

Enxaguar a máquina de café

Bloqueio para limpeza

5. Tocar em Enxaguar a máquina de café e
confirmar.

ð A máquina de café será enxaguada.
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11.5 Kit de conservação
Alguns componentes da máquina de café podem se desgastar ou ficar muito sujos ao longo do tempo, tornando a
substituição necessária. Esse pode ser o caso antes de uma manutenção por parte do técnico de assistência. Para
que você possa encomendar facilmente as peças afetadas, elas foram reunidas em uma lista. Você mesmo pode
substituir os seguintes componentes.

Imagem Quantidad
e

Número do artigo Descrição do artigo Observações

1 560.0001.696 Módulo de infusão Ø
°43 com
estrangulador de
0,6°mm

O número do artigo pode ser
visualizado na etiqueta ao lado do
módulo de infusão. O capítulo a seguir
explica as etapas de ação necessárias.

Substituir o módulo de infusão [} 54]
1 560.0001.697 Módulo de infusão Ø

°50E com
estrangulador de
0,6°mm

O número do artigo pode ser
visualizado na etiqueta ao lado do
módulo de infusão. O capítulo a seguir
explica as etapas de ação necessárias.

Substituir o módulo de infusão [} 54]
1 560.0593.645 Cabeça de

espumador FCS4070
FM EC

A versão FM ou MS pode ser vista na
placa de características. A placa de
características está localizada dentro
da máquina.

Máquina de café [} 17]
1 560.0594.309 Cabeça de

espumador MS EC
FCS4070

A versão FM ou MS pode ser vista na
placa de características. A placa de
características está localizada dentro
da máquina.

Máquina de café [} 17]
1 560.0589.901 Saída de leite de 2

compartimentos
FCS4070

Versão idêntica para FM e MS

1 560.0613.850 Saída de leite de 1
compartimento

1 560.0001.074 Mangueira de
aspiração instalada
300°mm

Linha de aspiração de leite da unidade
de resfriamento SU05

Componentes da unidade de
refrigeração com EasyClean [} 20]

1 560.0486.469 Mangueira
Ø 9/5x1000 MVQ

Mangueira de aspiração de 1000 mm
para todos os outros sistemas de leite.
Encurtar o comprimento da mangueira
em conformidade. A unidade de
resfriamento KE200 requer um
comprimento de mangueira de
400°mm.

1 560.0001.187 Câmara de mistura Para sistema de pós
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Imagem Quantidad
e

Número do artigo Descrição do artigo Observações

1 560.0580.820 Tampa da câmara de
mistura

Para sistema de pós

2 560.0578.001 Anel O-Ring 13x1,5
EPDM

Vedação do recolhedor de gotas com
saída

Disponível apenas para versão com
conexão de água

11.5.1 Substituir o módulo de infusão

1. Esvaziar a máquina e desconectar da rede
elétrica.

2. Retirar o recipiente de descarte da máquina.

3. Abrir a porta da máquina.

 

4. Liberar o bloqueio do módulo de infusão no
sentido anti-horário.

5. Retirar o módulo de infusão para a frente.

6. Colocar o novo módulo de infusão.

7. Fixar o bloqueio do módulo de infusão no
sentido horário.

8. Fechar a porta da máquina.

9. Inserir o recipiente de descarte na máquina.

10. Conectar a máquina à rede elétrica.
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12 DESCALCIFICAÇÃO
Para uma qualidade de bebida consistentemente alta e o funcionamento confiável da máquina de café, ela deve ser
descalcificada regularmente. A A300 possui um sistema de descalcificação automático para isso. Se for necessário
descalcificar, isso será exibido na unidade de controle da máquina de café. Depósitos de calcário podem acumular-
se especialmente no cartucho de aquecimento recentemente desenvolvido, que economiza energia.

Somente o concentrado de descalcificação da Franke pode ser usado para a descalcificação (número do artigo
560.0589.837). Isso garante uma descalcificação confiável.

a) Encomende o concentrado de descalcificação em tempo hábil para que você possa executar a descalcificação
assim que a solicitação for exibida na unidade de controle da máquina de café.

12.1 Expiração da descalcificação
Durante a colocação em funcionamento da A300, você será solicitado a determinar a dureza da água e inseri-la no
software Determinar a dureza da água com tiras de medição [} 25]. Este valor é usado para calcular a quantidade
de água até a próxima descalcificação.

Máquinas sem filtro de água
A solicitação de descalcificação é exibida após a quantidade calculada de água ter sido atingida ou, no máximo,
após doze dias. A A300 pode ser usada por mais dois dias após a solicitação de descalcificação. Ela é então
bloqueada até que a descalcificação seja realizada.

Máquinas com conexão de água e filtro de água
A solicitação de descalcificação é exibida após doze dias de operação. Após a solicitação de descalcificação, a
A300 ainda pode ser usada até que a quantidade restante de água tenha sido consumida. Ela é então bloqueada
até que a descalcificação seja realizada.

12.2 Realizar a descalcificação
Se for necessário descalcificar, uma mensagem será exibida na unidade de controle. A mensagem pode ser
fechada para que a operação não seja afetada. Há duas maneiras de começar a descalcificação:

– Descalcificação junto com a próxima limpeza (ajuste padrão)
– Descalcificação independentemente da limpeza - início automático da descalcificação em um horário

específico
– Início manual da descalcificação

AVISO
Cancelamento da descalcificação
Aplicável a máquinas com reservatório de água: se o reservatório de água estiver vazio ou do recolhedor de gotas
estiver cheio, a descalcificação automática não será realizada.

a) Esvazie o recolhedor de gotas antes da limpeza/descalcificação.

b) Antes da limpeza/descalcificação, encha o reservatório de água.

c) Posicione o recipiente de limpeza no recolhedor de gotas de acordo com as instruções na unidade de controle.

12.2.1 Descalcificação após a limpeza
No ajuste padrão, a descalcificação pendente é iniciada imediatamente após a próxima limpeza, sem mais
perguntas. Para isso, nenhuma ação adicional é necessária por parte do usuário. A descalcificação leva
aproximadamente 15°-°25 minutos, dependendo da versão da máquina. Antes do início da limpeza, quando a
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descalcificação está pendente, é verificado se há concentrado de descalcificação suficiente. Se o concentrado de
descalcificação não for mais suficiente, uma solicitação para substituição do cartucho de descalcificação será
exibida. Inserir cartucho de descalcificação [} 31]

12.2.2 Descalcificação independente da limpeza

Para que a descalcificação não afete sua operação, seu técnico de assistência pode definir um horário fora do
horário de funcionamento, no qual a descalcificação deverá ser realizada.

12.2.3 Iniciar a descalcificação manualmente

ADVERTÊNCIA
Perigo de escaldamento
Durante a descalcificação, líquidos quentes e vapores são liberados e podem provocar escaldamento.

a) Durante o processo, não mantenha as mãos nas proximidades dos dispositivos de saída.

1. Tocar no logo da marca Franke na parte superior
esquerda.

2. Inserir o PIN. Códigos PIN [} 32]

3. Pressionar Ok.

Meus ajustes

Contador

Limpeza e manutenção

4. Selecionar Limpeza e manutenção.

Limpar a máquina de café

Descalcificar a máquina de café

Enxaguar a máquina de café

Bloqueio para limpeza

5. Selecionar Descalcificação.

ð O processo de descalcificação automático é
iniciado e fornece instruções para os
próximos passos.
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13 ELIMINAÇÃO DE ERROS

13.1 Mensagens de erro
Se ocorrer um erro, um ícone é destacado em cores no painel de acordo com a categoria de erro. Quando
pressionado, uma janela com mais informações e orientações para solução de problemas é exibida.

Fechar

O armazenamento de grãos de café

está vazio. Encha-o com mais grãos de

café.

2020-05-27
11:35

Mensagem com uma instrução de ação

Em caso de erros graves é preciso reiniciar a máquina.

a) Reiniciar a máquina [} 59].

b) Verifique a alimentação elétrica se a máquina não iniciar.

c) Entre em contato com seu técnico de assistência caso a máquina não possa ser reiniciada ou se não for
possível eliminar o erro.

13.1.1 Código de cores para mensagens de erro

Interrupção por período temporário

O sistema ainda funciona sem restrições

O sistema funciona com restrições

Alguns ou todos os recursos estão bloqueados

13.2 Solução de problemas da máquina de café
Mensagem de erro/
problema

Possível causa Medida

A mensagem de erro E663
Recolhedor de gotas cheio é
exibida mesmo que o
recolhedor de gotas tenha
sido esvaziado

Sinal do sensor perturbado por
resíduos dentro do recolhedor de gotas

Limpar e secar o interior do recolhedor de
gotas. Além disso, limpar e secar o
compartimento de instalação do recolhedor
de gotas

Sinal do sensor perturbado pela parte
traseira molhada do recolhedor de
gotas

Limpar e secar a parte traseira do recolhedor
de gotas
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Mensagem de erro/
problema

Possível causa Medida

Leite congelado A temperatura especificada da unidade
de resfriamento está ajustada de forma
muito baixa

Ajustar a temperatura especificada
1-2 °Cmais alta

– Unidade de resfriamento SU05: manter
pressionado o botão de ajuste no
controlador de temperatura até que a
temperatura especificada pisque. Usar
os botões de navegação para aumentar
a temperatura especificada. Confirmar a
nova temperatura especificada com o
botão de ajuste.

– KE200: há um limitador de temperatura
na parte traseira da KE200. Ajustar a
temperatura desejada com o limitador
de temperatura

Leite congelado (água no
compartimento de
resfriamento)

A vedação da porta da unidade de
resfriamento está com vazamento

Verificar se a vedação está inserida
corretamente e se a porta se fecha
completamente

A temperatura do leite da
unidade de resfriamento
não é atingida

Circulação de ar insuficiente da
unidade de resfriamento

Manter a distância mínima da unidade de
resfriamento em relação à parede (pelo
menos 50°mm)

O concentrado de
descalcificação não pode
ser dosado (mensagem de
erro E409)

Vedação danificada ou suja do
cartucho descalcificador ou cartucho
descalcificador vazio

Verificar o volume de enchimento do
cartucho descalcificador. Verificar o
adaptador vermelho com o anel de vedação
e, se for o caso, remover todos os cristais de
descalcificação. Executar a descalcificação
novamente

O cartucho descalcificador
deve ser substituído,
mesmo que não esteja
vazio

Vedação danificada ou suja do
cartucho descalcificador

Inserir um novo cartucho descalcificador e
verificar o adaptador vermelho com anel de
vedação e, se for o caso, remover os cristais
de descalcificação

Erro fluxômetro 1
(mensagem de erro E79)

Interrupção do fluxo de água Verificar o acoplamento no reservatório de
água ou na conexão da água

Se a mensagem de erro aparecer ao
distribuir um produto, o filtro do módulo de
infusão está provavelmente bloqueado

– Ajustar o grau de moagem de forma
mais grossa e/ou reduzir o volume de
moagem

– Remover e enxaguar o módulo de
infusão

– Iniciar a limpeza da máquina de café
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Mensagem de erro/
problema

Possível causa Medida

A tela sensível ao toque não
responde mais
corretamente

Software de máquina sobrecarregado Existem dois tipos diferentes de solução de
problemas:

– Versão 1: manter pressionado o botão
vermelho no lado direito da unidade de
controle por 10 s para reiniciar

– Variante 2: desconectar a máquina de
café da rede elétrica. Após 1 minuto,
reconectar a máquina de café à rede
elétrica. Pressionar brevemente o botão
vermelho no lado direito da unidade de
controle para efetuar a ligação

O nível de água do
reservatório de água não é
detectado

Resíduos ou depósitos na parede
interna do reservatório de água

Limpar e enxaguar completamente o
reservatório de água

Sem leite ou apenas
espuma de leite

Mangueira de aspiração ou linha de
leite com vazamento

Verificar a posição da inserção da saída e
limpá-la, se necessário. Unidade de
resfriamento SU05: verificar o anel O-Ring no
acoplamento da mangueira de aspiração.
Verificar a mangueira de aspiração e, se for o
caso, substituir

O leite não sai mais
adequadamente da saída de
leite

A saída de leite não foi instalada
corretamente durante a limpeza

Iniciar a limpeza da máquina de café e
instalar a saída de leite de acordo com as
instruções na tela sensível ao toque. A saída
de leite também faz parte do kit de
conservação, consulte Kit de conservação
[} 53]

13.2.1 Reiniciar a máquina

1. Manter o botão [1] pressionado por 10 s.

ð A máquina reinicia.

ð A tela inicial é exibida.

13.3 Ajuda para problemas com a qualidade dos produtos
Problema Possíveis causas Possíveis ações corretivas

Café insípido Moagem muito grosseira Ajustar a moagem mais fina Ajustar a
moagem
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Problema Possíveis causas Possíveis ações corretivas

Muito pouco café Aumentar a quantidade de café Ajustar
bebidas [} 33]

Temperatura muito baixa Aumentar a temperatura Ajustar bebidas
[} 33]

O café é velho Utilizar café fresco

Recipiente de grãos não travado
corretamente

Verificar o travamento do recipiente de grãos
Encher com grãos de café [} 39]

Café com gosto estranho Moagem ruim Entrar em contato com o serviço ao cliente

Pouco consumo de café Despejar poucos grãos de café no recipiente
de grãos

Grãos de café estragados Trocar os grãos de café

Resíduos de produtos de limpeza Enxaguar a máquina

Xícara suja Verificar a máquina de lavar

Qualidade ruim da água (cloro, dureza,
etc.)

Mandar verificar a qualidade da água
Qualidade da água [} 24]

Café com gosto amargo Temperatura muito alta Diminuir a temperatura do café Ajustar
bebidas [} 33]

Moagem muito fina Ajustar a moagem mais grossaAjustar o grau
de moagem

Quantidade de café muito baixa Aumentar a quantidade de café Ajustar
bebidas [} 33]

Torragem muito escura Utilizar uma torragem mais clara

Café com gosto ácido Temperatura muito baixa Aumentar a temperatura do caféAjustar
bebidas [} 33]

Torragem muito clara Utilizar uma torragem mais escura

Moagem muito grosseira Ajustar a moagem mais finaAjustar o grau de
moagem

Consistência dos produtos
em pó

Concentrado Utilize menos pó ou mais água

Diluído Utilize mais pó ou menos água

Pó com formação de grânulos ou
úmido

Limpar e secar o sistema de pó

Sabor dos produtos com pó Excessivamente doce Utilize menos pó ou mais água

Insuficientemente doce Utilize mais pó ou menos água

Gosto estranho Limpar o sistema de pó
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14 DADOS TÉCNICOS

14.1 Dados de produção conforme DIN 18873-2:2016-02
As informações referem-se a uma tensão de rede de 230°V.

Produção por hora Produção simples

(Xícaras por hora)

Produção dupla

(Xícaras por hora)

Espresso 124 163

Café/Café Crème 80 92

Água quente (200°ml) 96 -

Cappuccino 91 130

Latte macchiato 96 116

Café com leite 93 113

Chocolate quente 102 -

14.2 Dados técnicos da máquina de café
Peso Conforme a versão, aprox. 25 kg

Volume de enchimento do recipiente de grãos – Sem extensão do recipiente de grãos: 1°x°0,5 kg ou
2°x°0,25 kg

– Com extensão do recipiente de grãos: 1°x°1,1 kg
ou 2°x°0,55 kg

Volume de enchimento do recipiente de pós Recipiente de pós: 0,5 kg

Recipiente de pós duplo: 2°x°0,5 kg

Reservatório de água 4,8 l

Condições ambientais Umidade relativa do ar: máx. 80%

Temperatura ambiente: 5–32 °C

Emissão de ruídos <70 dB(A)

14.3 Conexões elétricas da máquina de café
Tipo Tensão Conexão Potência Fusível Frequência

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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