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Citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de a opera maşina.
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1 PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ

1.1 Utilizarea conform scopului prevăzut

1.1.1 Maşină de cafea
–  A300 este un aparat de preparare a băuturilor destinat utilizării în domeniul alimentaţiei publice, în birouri sau

în medii similare.
– A300 este adecvată pentru prepararea băuturilor pe bază de boabe de cafea, pulberi speciale pentru maşini au-

tomate şi lapte proaspăt.
– A300 este destinat preparării de băuturi conform acestor instrucţiuni şi datelor tehnice.
– A300 este destinată utilizării în spaţii interioare.

Atenţie
– A300 nu este adecvat pentru utilizarea în spaţii exterioare.

1.1.2 Aparate adiţionale

Unitate de răcire
– Unitatea de răcire este destinată exclusiv păstrării la rece a laptelui necesar pentru prepararea cafelei într-o

maşină de cafea. Utilizaţi numai lapte răcit în prealabil (2–5 °C).
– Utilizaţi exclusiv agent de curăţar pentru sisteme pentru lapte marca Franke.

Atenţie
– Alţi agenţi de curăţare pot lăsa reziduuri în sistemul pentru lapte.

1.2 Condiţii preliminare pentru utilizarea maşinii de cafea
– A300 a fost concepută pentru a fi utilizată de către un personal instruit.
– Fiecare utilizator al A300 trebuie să fi citit şi înţeles instrucţiunile de utilizare în prealabil. Acest lucru nu este

valabil pentru utilizarea în domeniul autoservirii.
– Maşinile din domeniul autoservirii trebuie să fie supravegheate în permanenţă, pentru a proteja utilizatorii.
– Puneţi în funcţiune maşina A300 şi aparatele adiţionale ale acesteia numai după ce aţi citit şi aţi înţeles în tota-

litate prezentul manual cu instrucţiuni.
– Nu utilizaţi A300 şi aparatele adiţionale, dacă nu cunoaşteţi funcţiile acestora.
– Nu utilizaţi A300 atunci când sunt deteriorate conductele de racordare ale A300 sau aparatelor adiţionale.
– Nu utilizaţi A300 atunci când A300 sau aparatele adiţionale nu sunt curăţate sau umplute după cum este prevă-

zut.

– Este interzisă utilizarea aparatului A300 sau aparatelor adiţionale de către copiii
sub 8 ani.

– Copiilor şi persoanelor având capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate le
este permisă utilizarea aparatului A300 sau a aparatelor adiţionale numai sub
supraveghere şi nu le este permis să se joace cu aparatul A300 sau cu aparate-
le adiţionale.
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– Este interzis copiilor să efectueze curăţarea aparatului A300 sau aparatelor adi-
ţionale.

1.3 Explicarea indicaţiilor de siguranţă conform ANSI
Pentru protecţia persoanelor şi bunurilor materiale trebuie să respectaţi indicaţiile de siguranţă.

Simbolul şi cuvântul de avertizare indică gravitatea pericolului.

AVERTIZARE
AVERTIZARE desemnează un pericol iminent posibil. Dacă nu este evitat, urmarea poate fi decesul
sau cele mai grave vătămări corporale.

PRECAUŢIE
PRECAUŢIE desemnează un pericol iminent posibil. Dacă nu este evitat, urmările pot fi vătămări
uşoare sau nesemnificative.

NOTĂ
NOTĂ atrage atenţia asupra riscurilor de deteriorare a maşinii.

1.4 Pericole la utilizarea maşinii de cafea

AVERTIZARE
Pericol de incendiu
Din cauza suprasarcinii electrice a cablului de alimentare şi ca urmare a dezvoltării de căldură se poate produce un
incendiu.

a) Nu utilizaţi prelungitoare cu prize, prize multiple sau cabluri prelungitoare pentru racordarea maşinii de cafea la
reţeaua de alimentare cu energie electrică.

AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Cablurile de reţea, conductorii sau îmbinările cu fişă deteriorate pot genera o electrocutare.

a) Nu conectaţi la reţeaua de curent niciun fel de cabluri, conductori sau fişe de reţea deteriorate.

b) Înlocuiţi cablurile de reţea, conductorii sau fişele de reţea deteriorate. 
Atunci când cablul de reţea nu este montat fix, contactaţi tehnicianul de service. Atunci când cablul de reţea
nu este montat fix, comandaţi şi utilizaţi un cablu de reţea nou, original.

c) Acordaţi atenţie ca maşina şi cablul de reţea să nu găsească în apropierea suprafeţelor fierbinţi precum de ex.
plite cu gaz sau electrice sau cuptoare.

d) Acordaţi atenţie să nu fie blocat cablul de reţea şi să nu se frece de muchii ascuţite.
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AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Lichidele/umiditatea sau scurgerile ce pătrund în maşină pot conduce la o electrocutare.

a) Nu îndreptaţi niciodată spre maşină un jet de lichid sau vapori.

b) Nu vărsaţi lichide pe maşină.

c) Nu scufundaţi maşina în lichid.

d) Separaţi maşina de reţeaua de curent electric în caz de scurgere sau lichid/umiditate ce pătrunde în maşină.

AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Lucrările, reparaţiile sau lucrările de service efectuate necorespunzător la instalaţiile electrice pot conduce la o
electrocutare.

a) Reparaţiile trebuie să fie efectuate de tehnicianul serviciului de asistenţă tehnică, folosind piese de schimb ori-
ginale.

b) Permiteţi efectuarea lucrărilor de service numai de către persoane autorizate care deţin calificarea corespunză-
toare.

AVERTIZARE
Pericol de asfixiere
Copiii se pot asfixia datorită ambalajelor din material plastic.

a) Acordaţi atenţie ca ambalajele din material plastic să nu ajungă în mâinile copiilor.

AVERTIZARE
Pericol de opărire
În timpul clătirii, se eliberează apă fierbinte.

a) În timpul procesului nu ţineţi mâinile în apropierea orificiilor de ieşire.

b) Nu aşezaţi nimic pe grătar.

c) ÎN CAZ DE OPĂRIRE: Răciţi imediat rana şi consultaţi un medic în funcţie de gravitatea rănii.

AVERTIZARE
Pericol de opărire
Băuturile fierbinţi pot conduce la opărire.

a) Fiţi foarte atent cu băuturile fierbinţi.

b) Folosiţi numai recipiente de băut adecvate.
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AVERTIZARE
Pericol de opărire
În timpul curăţării ies lichide şi vapori fierbinţi care pot conduce la opăriri.

a) În timpul procesului nu ţineţi mâinile în apropierea orificiilor de ieşire.

AVERTIZARE
Pericol de vătămare corporală
Dacă în recipientul pentru boabe de cafea sau în râşniţă ajung obiecte, pot sări aşchii şi cauza vătămări corporale.

a) Nu introduceţi obiecte străine în recipientele pentru boabe de cafea sau în râşniţă.

PRECAUŢIE
Vătămări prin tăiere / strivire
Mecanismul de transport al recipientului pentru pulbere poate conduce la vătămări prin tăiere sau strivire.

a) Curăţaţi cu atenţie recipientul pentru pulbere.

PRECAUŢIE
Iritaţii din cauza agenţilor de curăţare
Tabletele de curăţare, agenţii de curăţare pentru sisteme pentru lapte şi agenţii de decalcificare pot provoca iritaţii
ale ochilor sau ale pielii.

a) Acordaţi atenţie indicaţiilor privind pericolele de pe etichetele agenţilor de curăţare.

b) Evitaţi contactul cu ochii şi pielea.

c) Spălaţi-vă mâinile în cazul contactului acestora cu agenţii de curăţare.

d) Agenţii de curăţare nu trebuie să intre în contact cu băuturile.

PRECAUŢIE
Periclitarea sănătăţii prin formarea de germeni
Datorită curăţării insuficiente, resturile de alimente din maşină şi de pe dispozitivele de evacuare pot adera şi impu-
rifica produsele.

a) Nu utilizaţi maşina dacă aceasta nu este curăţată conform instrucţiunilor.

b) Curăţaţi zilnic maşina conform instrucţiunilor.

c) Informaţi personalul operator asupra măsurilor de curăţare necesare.

PRECAUŢIE
Periclitarea sănătăţii prin formarea de germeni
Atunci când maşina nu este utilizată un timp îndelungat, în interiorul acesteia se pot depune reziduuri.

a) Curăţaţi maşina după un interval mai lung de neutilizare (mai mult de 2 zile).
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PRECAUŢIE
Formarea mucegaiului
Pe zaţul de cafea se poate forma mucegai.

a) Goliţi şi curăţaţi recipientul pentru zaţ cel puţin odată pe zi.

NOTĂ
Deteriorări ale maşinii din cauza calcifierii
Dacă gradul de duritate a apei este setat greşit, în maşina de cafea se pot forma depuneri de calcar. Depunerile de
calcar pot duce la deteriorarea maşinii.

a) Măsuraţi duritatea apei la punerea în funcţiune a aparatului. Apoi setaţi gradul măsurat al durităţii apei în me-
niul PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE. Determinarea gradului de duritate a apei cu ajutorul benzilor de măsurare
[} 25].

Pentru declacifiere puteţi utiliza numai concentrat de decalcifiere marca Franke (număr articol 560.0589.837). Ast-
fel se asigură o decalcifiere corespunzătoare.

a) Comandaţi din timp concentrat de decalcifiere pentru a putea efectua decalcifierea imediat ce solicitarea de
decalcifiere este afişată de unitatea de comandă a maşinii de cafea.
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2 EXPLICAREA SIMBOLURILOR

2.1 Simboluri din Manualul cu instrucţiuni

2.1.1 Orientare

Simbol Descriere

Curăţarea componentelor prin metoda în 5 paşi

Acest simbol însoţeşte indicaţii şi alte informaţii

Condiţii preliminare pentru paşii de acţiune

Grad de măcinare fin

Grad de măcinare grosier

Informaţii privind optimizarea calităţii băuturilor

Rezultat sau rezultat intermediar la paşii de acţiune
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2.2 Simboluri din Software

2.2.1 Simbolurile de pe dashboard şi de pe panoul de comandă

Dacă apare o eroare, pe dashboard se aprinde un simbol care atenţionează cu privire la componenta afectată Re-
medierea erorilor [} 57].

Simbol Denumire Descriere

Sigla Franke Accesare interfaţă pentru întreţinere

Îngrijire/Curăţare Maşina trebuie să fie curăţată, respectiv întreţinută

Boabă de cafea Recipientul pentru boabe este gol sau nu a fost introdus corect

Recipient pentru zaţ Recipientul pentru zaţ trebuie golit

Clătire Maşina trebuie să fie clătită sau maşina clăteşte

Produs

Facturare Facturare activă

Transfer de date Datele sunt transferate

Contor de produse individu-
ale

Personalizare Adaptare băuturi şi prezentare
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Simbol Denumire Descriere

Informaţii

Inactiv

Standby Comutare maşină în modul standby

Uşă Uşa este deschisă.

Service/Reglare/Adminis-
trare

Setare maşină

Limbă Setare limbă

Setări resurse Setare resurse

Gestionare permisiuni Administrare drepturi de utilizator

Decalcifiere Decalcifiere maşină de cafea

Procesare Procesare setări

Setări pentru băuturi
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Simbol Denumire Descriere

Informaţii sistem

Contoare

Filtru de apă

Cuvă de colectare a picătu-
rilor

Cuva de colectare a picăturilor este plină sau nu a fost introdusă co-
rect

Rezervor de apă Rezervorul de apă este gol sau lipseşte

Resursă de pulbere Recipientul pentru pulbere este gol sau nu a fost introdus corect

Lapte Recipientul pentru lapte este gol sau nu a fost introdus corect

2.2.2 Simboluri pentru navigare și operare

Simbol Denumire Descriere

Tasta de anulare Oprirea preparării

O pagină înainte/înapoi Navigarea în meniuri cu mai multe pagini

Buton de pornire Pornirea preparării
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2.2.3 Reprezentarea unor mesaje de eroare
Produsele marcate nu pot fi preparate. Accesaţi mesajul de eroare prin intermediul simbolului aprins pe dashboard.

În cazul în care o eroare afectează întregul sistem, mesajul de eroare apare în mod automat.

Închidere

Uşa este deschisă. Vă rugăm să închideţi
uşa.

2018-09-06
11:35

Coduri de culoare pentru mesajele de eroare

Întrerupere temporară

Sistemul încă funcţionează fără limitări

Sistemul funcţionează cu limitări

O parte sau toate resursele sunt blocate
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3 SETUL DE LIVRARE
Pachetul de livrare poate să varieze în funcţie de configuraţia aparatului. Accesorii suplimentare pot fi obţinute di-
rect de la reprezentanţa comercială locală sau de la compania FRANKE Kaffeemaschinen AG din Aarburg.

La plecarea din fabrică, maşinile de cafea sunt verificate utilizând cafea şi pulbere. De aceea, A300 dumneavoastră
poate prezenta urme de cafea, pulbere sau apă.

Denumirea articolului Numărul articolului

Concentrat de decalcifiere 560.0589.837

Tablete de curăţare (100 buc.) 567.0000.010

Tablete de curăţare (SUA/Canada) 567.0000.002

Agent de curăţare pentru sisteme pentru lapte (flacon de
dozare)

567.0000.005

Agent de curăţare pentru sisteme pentru lapte (flacon de
dozare) (SUA/Canada)

567.0000.006

Benzi de măsurare a gradului de duritate de apei 560.0004.060

Perii de curăţare 560.0003.728

Perie interioară

(opţiunea SU05)

560.0001.019

Pensulă pentru curăţare 560.0003.716

Lavetă din microfibre 560.0002.315

Recipient de colectare (numai la maşinile fără racord de
apă reziduală)

560.0612.966

Set Manual 560.0595.495
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Denumirea articolului Numărul articolului

Duză de evacuare a laptelui, cu 1 ieşire

Consultaţi manualul de montaj anexat

560.0613.850
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4 IDENTIFICAREA

4.1 Poziţia plăcuţei de tip

4.1.1 Maşină de cafea

Plăcuţa cu date tehnice pentru maşina de cafea se află pe peretele interior din dreapta.

4.1.2 Unitatea de răcire SU05

Plăcuţa de tip pentru unitatea de răcire se află pe peretele interior din stânga.

4.2 Cod de tip

4.2.1 Maşină de cafea

Cod de tip Descriere

A300 Automat de cafea espresso

Seria constructivă: A

Dimensiunea constructivă: 300

1G 1 râşniţă

2G 2 râşniţe

1P Dozator de pulbere 1

2P Dozator de pulbere 2

S1 Vaporizator

W3 Rezervor de apă intern
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Cod de tip Descriere

W4 Racord de apă

4.2.2 Aparate adiţionale

Cod de tip Descriere

FM EC FoamMaster (lapte cald şi spumă caldă de lapte)

MS EC Sistem pentru lapte cu sistem de curăţare EasyClean
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5 DESCRIEREA APARATELOR

5.1 Maşină de cafea
Introducere
Maşina de cafea A300 are o serie variată de opţiuni. Reţineţi că, în funcţie de configuraţie, maşina dumneavoastră
de cafea ar putea avea un aspect diferit.

Rezervor de boabe

Recipient pentru pulbere
(opţiune)

Duză de evacuare apă
fierbinte

Panou de comandă (ecran tactil
tip display touch 8 ţoli)

Tăviţă colectare picături cu
grătar

Clapetă de introducere

Suport pentru ceşti

(Opţional)

Rezervor de apă

Vaporizator (opţional)

Sistem de blocare a uşii

5.1.1 Variante de execuţie

Alimentare cu apă Tipul produsului

A300 cu racord de apă A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

A300 cu rezervor de apă A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 Standard
– Afișaj tactil 8"
– O râşniţă (în partea din spate, stânga)
– Duză de evacuare apă fierbinte (stânga)
– Racord de apă sau rezervor de apă
– Sistem automat de decalcifiere

5.1.3 Opţiuni
– Extensie pentru rezervorul pentru boabe
– Dozator de pulbere simplu
– Dozator dublu de pulbere
– Vaporizator S1 (numai pentru MS EC)
– Sistem de eliminare a zaţului (numai în combinaţie cu racordul de apă)
– Sistem de blocare a uşii
– Recipiente pentru boabe şi pulbere care pot fi închise
– Service Franke Digital

5.2 Aparate adiţionale

5.2.1 Componentele unităţii de răcire cu EasyClean

Recipient pentru lapte

Sistem de blocare a uşii

Afişaj temperatură

Recipient pentru curăţare

Întrerupător principal
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5.3 Panou de comandă

1

2

17:11
08.03.2018

1 Comutaţi între nivelul de întreţinere şi nivelul
pentru selectarea produselor prin intermediul
siglei Franke

2 Răsfoiţi înainte sau înapoi

5.4 Modul de utilizare Quick Select

Modul de utilizare Quick Select reprezintă setarea standard pentru domeniul autoservirii. După ce a ales o băutură,
clientul dumneavoastră o poate adapta la pasul al doilea, în măsura în care sunt activate opţiunile pentru produs.

Structura panoului de comandă
– Nivelul 1: Selectarea produselor până la 5 pagini, afişarea a 6, 12 sau 20 de taste pentru produse pe fiecare

pagină
– Nivelul 2: Adaptarea băuturii, selectarea opțiunilor pentru produs, pornirea preparării

Adaptări individuale
– Afişaj: 2x3, 3x4 sau 4x5 produse pe pagină
– Ordonarea individuală a băuturilor
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6 INSTALAREA

6.1 Măsuri pregătitoare
Locul de amplasare

– Locul de amplasare trebuie să îndeplinească condiţiile ambientale admise şi nu trebuie să fie în aer liber.
– Suprafaţa de aşezare trebuie să fie plană şi orizontală.
– Pentru indicaţii privind necesarul de spaţiu şi dimensiunile orificiilor, consultaţi capitolul Dimensiunile aparatului

A300 [} 23]

Racordul electric
– Priza trebuie să fie instalată permanent la locul de amplasare.
– Priza trebuie să aibă o sarcină conectată şi o siguranţă corespunzătoare. Valorile de conectare necesare sunt

disponibile pe plăcuţa de tip a maşinii de cafea.
– Racordul la reţea pentru maşina de cafea trebuie să fie asigurat cu un întrerupător de protecţie la curenţi rezi-

duali (RCD).
– Priza trebuie să se afle în raza de acţiune a cablului de alimentare.
– Priza nu trebuie să fie conectată prin intermediul unui cablu prelungitor.

Racordul de apă reziduală (opţional)
– Racordul de apă uzată trebuie să fie dotat cu un sifon.
– Sifonul trebuie să se afle în raza de acţiune a furtunului de evacuare.
– Sifonul şi ghidajul furtunului de evacuare a apei reziduale trebuie să se afle la un nivel mai jos decât maşina de

cafea.
– Racordul la sifon trebuie să se realizeze pe deasupra unei secţiuni cu flux liber.

Racordul de apă (opţional)
– Racordul de apă trebuie să se afle în raza de acţiune a furtunului de apă.
– Racordul de apă trebuie să fie curat şi spălat.
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6.2 Dimensiunile aparatului A300
Toate dimensiunile sunt indicate în milimetri.
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Execuţie în blat Distanţe în partea de sus şi în partea
posterioară

Numai la sistemul
opţional de eliminare a
zaţului

Distanţe minime
– Faţă de peretele din spate: 50 mm
– Deasupra: 200 mm (pentru umplerea şi detaşarea recipientului pentru boabe)
– La dreapta: 100 mm (pentru deschiderea uşii)

6.3 Cerinţe la alimentarea cu apă

6.3.1 Racord de apă

Presiunea apei 80–800 kPa (0,8–8,0 bari)

Debitul > 0,1 l/sec

Temperatura apei < 25 °C

Conectarea la racordul de apă Piuliţă olandeză G3/8 şi furtun metalic l = 1,5 m

Racordaţi numai cu setul de furtunuri din pachetul de li-
vrare

– Racordul de apă trebuie să corespundă cerinţelor din datele tehnice, specificaţiilor locale şi celor naţionale.
– Racordul de apă trebuie să fie asigurat împotriva returului.
– Racordul de apă trebuie să aibă o supapă de închidere şi o supapă de reţinere controlabilă, cu filtru în amonte.

Filtrul trebuie să poată fi scos pentru curăţare.
– Apa nu trebuie să fie preluată din instalaţia de decalcifiere a locuinţei.
– Filtru cu minim 100 ochiuri/inch (UL)

6.3.2 Calitatea apei

Duritate totală: 4 – 8° dH GH (duritate totală conform normei germane)

7 – 14° fH GH (duritate totală conform normei franceze)

4,2-8,3 GPG

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

Conţinut de acizi/Valoare pH 6,5–7,5 pH

Conţinut de clor < 0,5 mg/l

Conţinut de cloruri < 30 mg/l

TDS (total dissolved solids - total particule dizolvate) 30–150 ppm (mg/l)

Conductivitate electrică (măsurată) 50–200 μS/cm (microsiemens)

Conţinut de fier < 0,3 mg/l

– Culoare: limpede
– Gust: proaspăt şi curat
– Miros: fără miros sesizabil
– Fără particule de rugină în apă

6.3.3 Determinarea gradului de duritate a apei cu ajutorul benzilor de măsurare

NOTĂ
Deteriorări ale maşinii din cauza calcifierii
Dacă gradul de duritate a apei este setat greşit, în maşina de cafea se pot forma depuneri de calcar. Depunerile de
calcar pot duce la deteriorarea maşinii.

a) Măsuraţi duritatea apei la punerea în funcţiune a aparatului. Apoi setaţi gradul măsurat al durităţii apei în me-
niul PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE.

Treapta de duritate a apei utilizate determină capacitatea filtrului de apă (numai în combinaţie cu racordul de apă) şi
cantitatea de apă între procesele de decalcifiere. Dacă treapta de duritate a fost introdusă în programul maşinii, se
realizează automat solicitarea corectă de decalcifiere.

Treapta de duritate a apei utilizate determină capacitatea filtrului de apă. Dacă treapta de duritate este recunoscută
în programul maşinii, se realizează automat solicitarea corectă pentru înlocuirea filtrului.

Benzi de măsurare a gradului de duritate a apei, ambalate

1. Despachetaţi benzile de măsurare.

2. Scufundaţi în apă benzile de măsurare timp de
1 secundă.

3. Scuturaţi uşor benzile de măsurare.

ð Benzile de măsurare se colorează.

4. După un minut, citiţi gradul de duritate. Gradul
de duritate corespunde numărului de câmpuri
colorate în roşu.

5. Introduceţi rezultaul măsurării în meniul de între-
ţinere al maşinii Setările pentru apă [} 36].
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Tabelul de conversie; mesajele de decalcifiere la maşinile fără filtru de apă

Grad de durita-
te

Rezultatul de pe ban-
da de măsurare

Duritate apă Solicitare de decalci-
fiere după

Necesitate de decal-
cifiere după

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

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

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

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

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

Grad de duritate Rezultatul de pe banda de măsurare Duritate apă

1 1 x roşu > 5° dH/> 6°e/> 9°fH

2 2 x roşu > 10° dH/> 13°e/> 18°fH

3 3 x roşu > 15° dH/> 19°e/> 27°fH

4 4 x roşu > 20° dH/> 25°e/> 36°fH

5 5 x roşu > 25° dH/> 31°e/> 45°fH

6.4 Instalarea şi pregătirea maşinii de cafea

1. Verificaţi ambalajul pentru a depista eventualele
deteriorări rezultate în timpul transportului.

2. Despachetaţi aparatele.

3. Verificaţi integritatea pachetului de livrare (con-
sultaţi Setul de livrare şi comanda).

NOTĂ
Deteriorare prin supraîncălzire
Distanţe prea mici până la perete şi în sus pot cauza staţionarea căldurii în maşină şi deteriorări.

a) Menţineţi libere cotele de montaj şi spaţiile libere prescrise.

b) Aveţi grijă ca spaţiile libere să nu fie blocate.

6.5 Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă

NOTĂ
Pagube provocate de apă
Dacă racordul de apă a fost efectuat necorespunzător, e pot produce pagube provocate de apă. Operatorul este
responsabil de executarea perfectă a racordului de apă.

a) Respectaţi instrucţiunile privind Racord de apă [} 24].

b) Verificaţi etanşeitatea racordului de apă.
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Cheie de tubulară de 19 mm

1 Maşină de cafea 2 Sită cu garnitură de etanşare

3 Racord maşină de cafea 4 Racord sistem de apă

5 Garnitură de etanşare 6 Furtun de apă

1. Spălaţi temeinic furtunul de apă şi conducta de
apă pentru a îndepărta impurităţile.

2. Racordaţi furtunul de apă cu sita la maşina de
cafea.

3. Racordaţi furtunul de apă cu garnitura de etan-
şare la sistemul de apă.

4. Strângeţi manual şuruburile.

 

5. Deschideţi alimentarea cu apă.

6. Verificaţi etanşeitatea racordului de apă.

6.6 Racordarea la sistemul de apă reziduală

ü Sunt furnizate componentele pentru furtunul de
evacuare a apei reziduale.

1. Racordaţi furtunul de evacuare a apei reziduale
la maşina de cafea.

2. Introduceţi în sifon furtunul de evacuare a apei
reziduale (bariera igienică) astfel încât să existe
o secţiune cu flux liber [1] de cel puţin 50 mm.
Sifonul trebuie să fie în continuare aerisit.



6 | Instalarea Franke Kaffeemaschinen AG

28 Instrucţiuni de utilizare A300

3. Fixaţi furtunul de evacuare apei reziduale în a-
ceastă poziţie [săgeată] astfel încât să nu pă-
trundă mai adânc în sifon sau să fie scos acci-
dental.

4. Turnaţi apă în cuva de colectare a picăturilor şi
verificaţi scurgerea.

6.7 Racordarea circuitului electric

AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Racordul la o reţea de curent fără un dispozitiv de protecţie la curenţi reziduali RCD/FI poate conduce la deces în
caz de electrocutare.

a) Acordaţi atenţie ca racordul la reţea să fie asigurat printr-un dispozitiv de protecţie la curenţi reziduali.

AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Lucrările efectuate necorespunzător la instalaţiile electrice pot conduce la o electrocutare.

a) Este permis să lucreze la instalaţiile electrice electricieni specialişti şcolarizaţi. Este permis persoanelor instrui-
te să lucreze la instalaţiile electrice numai sub îndrumarea şi supravegherea unui electrician specialist şcolari-
zat.

AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Cablurile de reţea, conductorii sau îmbinările cu fişă deteriorate pot genera o electrocutare.

a) Nu conectaţi la reţeaua de curent niciun fel de cabluri, conductori sau fişe de reţea deteriorate.

b) Înlocuiţi cablurile de reţea, conductorii sau fişele de reţea deteriorate. 
Atunci când cablul de reţea nu este montat fix, contactaţi tehnicianul de service. Atunci când cablul de reţea
nu este montat fix, comandaţi şi utilizaţi un cablu de reţea nou, original.

c) Acordaţi atenţie ca maşina şi cablul de reţea să nu găsească în apropierea suprafeţelor fierbinţi precum de ex.
plite cu gaz sau electrice sau cuptoare.

d) Acordaţi atenţie să nu fie blocat cablul de reţea şi să nu se frece de muchii ascuţite.

1. Asiguraţi circuitul electric. 2. Racordaţi separat fiecare aparat la reţeaua de
alimentare cu energie electrică.

3. Conectaţi circuitul electric.
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6.8 Conectarea maşinii

1. Apăsaţi scurt tasta [1].

ð Maşina porneşte.
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7 PRIMA CONECTARE A MAŞINII
Maşina porneşte imediat ce este conectată la reţeaua de alimentare cu energie electrică. La prima conectare, sof-
tware-ul vă ghidează prin setările de bază pe care trebuie să le efectuaţi în momentul punerii în funcţiune. Toate se-
tările de bază pot fi modificate ulterior:

Configurare [} 32]

1. Racordaţi maşina la reţeaua de alimentare cu
energie electrică.

ð Maşina porneşte şi deschide sistemul de asis-
tenţă la instalare.

2. Scoateţi folia de protecţie de pe ecran.

3. Efectuaţi setările de bază conform instrucţiunilor
de pe unitatea de comandă – consultaţi tabelul
de mai jos.

Setarea limbii, orei şi datei

Parametru Domeniu de valori Observaţii

Limbă – de (germană)
– en (engleză)
– fr (franceză)
– ...

Aveţi la dispoziţie 33 de limbi

Limba este comutată imediat

Afişare 12/24 de ore 12 ore

24 de ore

Ora

– Ore
– Minute

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Setare oră

Setare minute

Dată

– Zi
– Lună
– An

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Setare zi

Setare lună

Setare an

Fus orar Alegeți fusul orar din lista de selecta-
re

Setări pentru alimentarea cu apă

Parametru Domeniu de valori Observaţii

Duritate apă Trepte de duritate 1 – 5 Introduceţi gradul de duritate măsu-
rat al apei Determinarea gradului de
duritate a apei cu ajutorul benzilor de
măsurare [} 25]

Setarea durităţii apei se realizează la
maşinile cu rezervor de apă şi la ma-
şinile cu racord de apă, dar fără filtru
de apă

Filtru de apă – Da
– Nu

Numai în combinaţie cu racordul de
apă

Cantitatea de apă filtrată Tipul filtrului de apă

Lista de selectare

În funcţie de filtrul utilizat şi de durita-
tea apei
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7.1 Introducerea cartuşului de decalcifiere

1. Scoateţi recipientul pentru zaţ.

2. Deschideţi cu cheia sistemul de blocare a uşii
(opţional).

3. Acţionaţi sistemul de blocare de pe partea interi-
oară şi deschideţi uşa.

4. Desfiletaţi capacul filetat de la cartuş.

5. Scoateţi sigiliul.

6. Introduceţi cartuşul de decalcifiere în poziţie în-
clinată de dedesubt în suportul roşu.

7. Închideţi uşa.

8. Introduceţi recipientul pentru zaţ.

7.2 Umplerea cu resurse
Sunt afişate numai resursele care sunt disponibile conform configuraţiei A300.

Corespunzător metodei de preparare, cafeaua prăjită utilizată şi băutura din cafea necesită un grad de măcinare
adecvat. Pentru prepararea de Espresso, Café Crème sau cafea decofeinizată se recomandă utilizarea de râşniţe
separate. Astfel, gradul de măcinare poate fi setat individual pentru fiecare sortiment de cafea prăjită utilizat. Seta-
rea gradului de măcinare [} 39]

Umplere cu resurse

Rezervor pentru boabe stânga

Rezervor pentru boabe dreapta

Rezervor de pulbere poziţia 2

Lapte

Espresso prăjit mediu

Prăjire medie

Ciocolată pulverizată

Lapte integral

Lapte praf
Rezervor de pulbere poziţia 4

Înapoi Continua
re

1. Umpleţi recipientele cu materiile prime definite.

2. Apăsaţi scurt pe Continuare .

ð Aţi efectuat cele mai importante setări, iar
acum puteţi produce prima băutură.

Pentru a adapta băutura standard, apăsaţi partea din stânga sus a siglei Franke. Pentru aceasta, respectaţi şi indi-
caţiile din capitolul Configurare băuturi [} 33].

Toate setările pe care le-aţi efectuat în timpul punerii în funcţiune pot fi modificate în orice moment în meniul de în-
treţinere. Configurare [} 32]
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8 CONFIGURARE

8.1 Accesarea interfeţei de întreţinere

1. Apăsaţi scurt partea din stânga sus a siglei Fran-
ke.

2. Introduceţi PIN-ul.

3. Apăsaţi pe Ok.

8.2 Coduri PIN
Din fabrică sunt alocate coduri PIN implicite:

Proprietar Specialist Utilizator

PIN implicit 1111 2222 7777

PIN propriu
 ...  ...  ...

Puteţi vizualiza şi modifica codurile PIN pentru produse blocate şi Maşină pornită/oprită în meniul Setările mele >
Gestionarea permisiunilor cu rolul de proprietar.

8.3 Setările mele

Setarea maşinii

Resurse

Configurarea băuturilor

Gestionarea permisiunilor
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8.3.1 Configurare băuturi

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

Export/Import Sortare băuturi

Procesare Ascundere Copiere Reglabil Pornit

Acţiune Introducere/Funcţie Observaţii

Export/Import – Stocare POP (pachet cu ofer-
ta de produse)

– Încărcare stocare

– Stocarea pe un stick USB a setărilor pentru băuturi,
de exemplu, înainte de efectuarea unei actualizări a
software-ului

– Încărcarea setărilor pentru băuturi de pe un stick
USB la maşina de cafea

Sortare băuturi – Modificare poziţie băuturi
– Setare număr de băuturi afişate (2x3, 3x4, 4x5)

1. Apăsaţi scurt pe suprafaţa de comutare Sortare bău-
turi.

2. Apăsaţi scurt pe băutura care urmează să fie decala-
tă.

3. Apăsaţi scurt pe poziţia ţintă a unei băuturi.

Procesare Procesare băutură marcată

Afişare/Ascundere Afişare sau ascundere băuturi disponibile

Copiere Copiere băuturi disponibile ca bază pentru o variantă

Reglabil – Da
– Nu

Activaţi/Dezactivaţi. Când funcţia este activată, după se-
lectare, o băutură mai poate fi adaptată numai în ceea ce
priveşte următoarele aspecte:

– Mărimea ceştii
– Sortimentul de boabe, cu condiţia să fie configurate

mai multe sortimente de boabe
– Intensitatea aromei

Modul de utilizare Quick Select [} 21]
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Procesarea băuturii

Cafea

Primul sortiment de
boabe

Cantitate de boabe

Cantitate de apă

Temperatură apă

Dark Espresso Blend (stânga)

Profil prefierbere

Oprit MediuScurt Lung

1

2

3
4

Cappuccino

1 Băutură activă 2 Resursă (cafea, lapte etc.)

3 Parametri de setare 4 Cursor

8.3.2 Setare resurse

Setările pe care le-aţi efectuat în timpul punerii în funcţiune (Umplerea cu resurse [} 31]) pot fi modificate în orice
moment.

Pentru fiecare recipient este stocată o listă cu resurse disponibile, din care o puteţi alege pe cea adecvată.

Alocarea resurselor

Setare resurse

Rezervor pentru boabe stânga

Rezervor pentru boabe dreapta

Rezervor de pulbere poziţia 3

Lapte

Espresso prăjit mediu

Prăjire medie

Ciocolată pulverizată

Lapte integral

Lapte praf
Rezervor de pulbere poziţia 4

Pregătire sortiment de
lapte 1

Setare profiluri de
spumă

1. Pentru a aloca unui recipient o resursă, apăsaţi
scurt pe sortimentul presetat.

2. Alegeţi din listă sortimentul adecvat.

3. Repetaţi procedeul pentru toate recipientele.

4. Pentru a umple tuburile de lapte, selectaţi Pregă-
tire sortiment de lapte 1.
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Setarea profilurilor de spumă

Pentru o A300 FM EC puteţi seta profilurile de spumă pentru spumă solidă şi spumă lichidă (setări standard: spumă
lichidă cu 10% componentă de aer, spumă solidă cu 35% componentă de aer).

Setare profiluri de spumă

Lapte integral spumă solidă caldă

Lapte integral spumă lichidă caldă

Componentă de aer

Componentă de aer

Setări spumă

Setări spumă

Testare

Testare

1. Apăsaţi scurt pe Setare profiluri de spumă.

2. Setaţi componenta de aer pentru spuma solidă
şi spuma lichidă cu ajutorul cursorului.

3. Faceţi clic pe pentru a verifica dacă spuma are
calitatea dorită.

4. Dacă este necesar, repetaţi procedura.

8.3.3 Setarea maşinii

Limba

Parametru Domeniu de valori Observaţii

Limbă – de (germană)
– en (engleză)
– fr (franceză)
– ...

Aveţi la dispoziţie 33 de limbi

Limba este comutată imediat

Data și ora

Parametru Domeniu de valori Observaţii

Afişare 12/24 de ore 12 ore

24 de ore

Dată

– Zi
– Lună
– An

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Setare zi

Setare lună

Setare an

Ora

– Ore
– Minute

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Setare oră

Setare minute
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Parametru Domeniu de valori Observaţii

Fus orar Alegeți fusul orar din lista de selectare

Temporizatoarele

Setări de bază

Parametru Domeniu de valori Observaţii

Economisire de ener-
gie

– Activ
– Oprit

Când este selectată opţiunea Activ, timpul de aşteptare
poate fi setat

Interval: 15 ‒ 120 min.

Pornire/Oprire auto-
mată

– Activ
– Oprit

– Pornire şi oprire temporizator
– Procesare temporizator cu ajutorul creionului

Procesare temporizatoare

Parametru Domeniu de valori Observaţii

Acţiune – Pornire automată
– Oprire automată

Selectare funcţie temporizator

Ore 0 ‑ 23 Setare oră de pornire/oprire

Minute 0 ‑ 59

Repetare în fiecare zi
de luni

– Da
– Nu

Activare/Dezactivare temporizator pe zile

...

Repetare în fiecare zi
de duminică

Setările pentru apă

Setări pentru alimentarea cu apă

Parametru Domeniu de valori Observaţii

Filtru de apă activ – Da
– Nu

– Da: Se afişează cursorul pentru introducerea duratei
de utilizare, respectiv a cantităţii de apă pentru filtrul
de apă (în funcţie de filtrul utilizat)

– Nu: Setaţi duritatea apei

Duritate apă Trepte de duritate 1 – 5 Setaţi duritatea măsurată a apei cu ajutorul cursorului
Determinarea gradului de duritate a apei cu ajutorul ben-
zilor de măsurare [} 25]

Setarea durităţii apei se realizează la maşinile cu rezervor
de apă şi la maşinile cu racord de apă, dar fără filtru de
apă

Setările din fabrică

Parametru Domeniu de valori Observaţii

Revenire la setările
din fabrică

Toate setările, inclusiv produsele individuale, se vor pier-
de!
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Parametru Domeniu de valori Observaţii

Resetare produse la
setările din fabrică

Setările produselor individuale se vor pierde!

Informaţii privind sistemul

Categorie Valoare

Versiune totală Versiunea instalată a software-ului maşinii

Versiuni subsistem
Maşină Tipul maşinii

Numărul de serie [Numărul de serie]

FPC Versiunea instalată a catalogului de produse Franke

POP (pachetul cu oferta de produse) Versiunea instalată a pachetului cu oferta de produse
(dispunerea/sortarea produselor)

Licenţă Activaţi licenţa pentru Service Franke Digital dacă aceas-
ta există

Aparat Ethernet A
Adresă IP

Adresă MAC

8.3.4 Gestionarea permisiunilor
Rolurile sunt ordonate în următoarea ierarhie: tehnician de service > proprietar > operator > personal de întreţinere.

Roluri şi permisiuni

Acţiune Tehnician de service Proprietar Specialist Utilizator

Modificarea PIN-ului şi
activarea produselor
de testare

Da (pentru toate rolu-
rile)

Da (pentru rolurile
subordonate)

Nu Nu

Adăugare/Modifica-
re/Excludere/Adap-
tare produse

Da Da (volum redus de
funcţii)

Nu Nu

Vizualizare contor Da Da Da Nu

Efectuare curăţare Da Da Da Da

Efectuare actualizare
software (USB)

Da Nu Da Nu
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9 UMPLERE ŞI GOLIRE

9.1 Umplerea maşinii

NOTĂ
Umplere greşită a recipientului
Umplerea greşită poate duce la realizarea de produse de calitate inferioară şi la defectarea maşinii.

a) Umpleți cu boabe de cafea recipientul pentru boabe.

b) Umpleţi cu pulbere pentru maşini automate recipientul pentru pulbere.

Poziţiile recipientului

1 Recipient pentru boabe poziția 1 2 Recipient pentru boabe poziția 2

3 Recipient pentru pulbere poziţia 3 4 Recipient pentru pulbere poziţia 4

9.2 Manevrarea şi depozitarea boabelor de cafea prăjite
Un factor decisiv pentru o calitate optimă a băuturilor îl reprezintă prospeţimea boabelor de cafea utilizate.

– Umpleţi cu boabe de cafea prăjită recipientul pentru boabe întotdeauna imediat înainte utilizare. Astfel, prepa-
ratul distribuit în ceaşcă va avea o aromă mai bogată. Umpleţi numai cu cantitatea boabe care urmează să fie
utilizată în orele următoare din ziua respectivă. Recipientele pentru boabe nu sunt recipiente de depozitare!

– Închideţi întotdeauna bine recipientul pentru boabe. Închideţi la loc bine pachetele de cafea deschise
– Depozitaţi cafeaua prăjită într-un loc răcoros, uscat şi ferit de lumină, dar nu în frigider.
– Comandaţi cafeaua prăjită în funcţie de consum - în mod regulat şi în cantităţi mici, pentru a asigura un nivel

mai înalt de prospeţime a cafelei.
– Optaţi pentru pachete cafea de dimensuni mai mici, de exemplu, de 250 sau 500 g, în loc de 1 kg. Astfel, evi-

taţi depozitarea de ambalaje desfăcute sau umplerea excesivă a recipientelor pentru boabe.
Observaţi pe parcursul unei anumite perioade de timp, de exemplu, pe parcursul unei săptămâni, cât de mare este
consumul. Notaţi când şi cât de mult aţi umplut recipientul şi stabiliţi cantitatea astfel încât boabele proaspete să
fie disponibile pentru orele următoare. Marcaţi cantitatea maximă de umplere a recipientului pentru boabe,
de exemplu, cu un autocolant.
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9.3 Umplere cu boabe

AVERTIZARE
Pericol de vătămare corporală
Dacă în recipientul pentru boabe de cafea sau în râşniţă ajung obiecte, pot sări aşchii şi cauza vătămări corporale.

a) Nu introduceţi obiecte străine în recipientele pentru boabe de cafea sau în râşniţă.

1. Ridicaţi capacul recipientului pentru boabe.

2. Umpleţi cu boabe de cafea.

3. Aşezaţi capacul.

9.4 Setarea gradului de măcinare
Gradul de măcinare poate fi reglat separat pentru fiecare râşniţă. Setarea din fabrică: mediu.

– Pentru o măcinare mai fină, împingeţi maneta spre dreapta.
– Pentru o măcinare mai grosieră, împingeţi maneta spre stânga.
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9.5 Umplerea cu pulbere

1. Ridicaţi capacul recipientului pentru pulbere.

2. Umpleţi cu pulbere pentru maşini automate.

3. Aşezaţi capacul.

9.6 Umplere rezervor de apă

NOTĂ
Deteriorarea maşinii
Dacă rezervorul de apă a fost umplut cu lapte, acest lucru poate duce la deteriorarea maşinii.

a) Introduceţi doar apă în rezervorul de apă.

b) Separaţi maşina de la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi contactaţi unitatea de service dacă rezervo-
rul de apă a fost umplut accidental cu lapte.

O Calitatea apei [} 24] optimă este esenţială atât pentru calitatea băuturilor, cât şi pentru funcţionarea fiabilă şi o
durată lungă de viaţă a maşinii.

1. Deschideţi capacul. 2. Ridicaţi şi scoateţi rezervorul de apă.
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3. Dacă este necesar, curăţaţi rezervorul de apă.

max.

4. Umpleţi cu apă proaspătă, până la marcaj, rezer-
vorul de apă. Calitatea apei [} 24]

5. Introduceţi rezervorul de apă umplut şi închideţi
capacul.

9.7 Umplere cu lapte

PRECAUŢIE
Germeni în laptele crud
Germenii din laptele crud pot fi nocivi pentru sănătate.

a) Nu folosiţi lapte crud.

b) Folosiţi numai lapte pasteurizat sau lapte UHT.

NOTĂ
Deteriorarea maşinii
Utilizarea lichidelor incorecte poate deteriora maşina.

a) Umpleţi recipientul pentru lapte numai cu lapte.

b) Pentru spălarea recipientului pentru lapte, utilizaţi apă cu agent de curăţare slab.

NOTĂ
Calitatea băuturii afectată
Manipularea greşită a laptelui poate conduce la probleme de calitate.

a) Puneţi laptele numai în recipiente curate.

b) Utilizaţi numai lapte răcit în prealabil (2...5°°C).

c) Nu atingeţi partea interioară a recipientului pentru lapte, furtunurile de lapte şi capacul recipientului de lapte
decât cu după ce v-aţi spălat mâinile sau utilizaţi mănuşi de unică folosinţă.

Sistemul pentru lapte este pregătit semiautomat după un proces de curăţare sau umplere. Vă rugăm să respectaţi
instrucţiunile din mesajele de eveniment. Accesul la mesajele de eveniment se realizează prin intermediul
dashboard-ului şi nu necesită logare.
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9.7.1 Umplerea cu lapte la SU05

1. Deschideţi uşa.

2. Conectaţi unitatea de răcire.

ð Este afişată temperatura actuală a spaţiului de
răcire.

3. Scoateţi capacul recipientului pentru lapte îm-
preună cu furtunul de aspirare şi aşezaţi-le pe o
suprafaţă curată.

4. Umpleţi recipientul cu o cantitate de maximum
5 l de lapte rece.

5. Aşezaţi la loc capacul recipientului pentru lapte.

6. Împingeţi recipientul pentru lapte până la opritor
în spaţiul de răcire.

7. Închideţi uşa.

9.8 Golirea recipientului pentru zaţ

NOTĂ
Formarea mucegaiului
Reziduurile de cafea pot conduce la formarea mucegaiului.

a) Goliţi şi curăţaţi recipientul pentru zaţ cel puţin odată pe zi.
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1. Scoateţi recipientul pentru zaţ.

2. Goliţi recipientul pentru zaţ.

3. Curăţaţi şi uscaţi recipientul pentru zaţ.

4. Introduceţi recipientul pentru zaţ.

9.9 Golirea recipientului pentru pulbere

NOTĂ
Murdărire datorită pulberii
Pulberea poate cădea din recipientul pentru pulbere.

a) Transportaţi recipientul pentru pulbere mereu în poziţie verticală şi închis.

1. Scoateţi recipientul pentru zaţ.

2. Deschideţi cu cheia sistemul de blocare a uşii
(opţional).

3. Acţionaţi sistemul de blocare de pe partea interi-
oară şi deschideţi uşa.

4. Trageţi maneta de blocare.
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5. Ridicaţi şi scoateţi recipientul pentru pulbere.

6. Goliţi recipientul pentru pulbere.

7. După ce aşezaţi recipientul pentru pulbere, îm-
pingeţi maneta de blocare.

8. Închideţi uşa.

NOTĂ
Limitarea stării de funcționare
Dacă recipientul pentru pulbere nu este blocat corect, funcţionarea maşinii de cafea şi calitatea produsului pot fi
afectate.

a) Împingeți maneta de blocare până la opritor.

9.10 Golirea unităţii de răcire

PRECAUŢIE
Periclitarea sănătăţii prin formarea de germeni
Datorită curăţării insuficiente, resturile de alimente din maşină şi de pe dispozitivele de evacuare pot adera şi impu-
rifica produsele.

a) Nu utilizaţi maşina dacă aceasta nu este curăţată conform instrucţiunilor.

b) Curăţaţi zilnic maşina conform instrucţiunilor.

c) Informaţi personalul operator asupra măsurilor de curăţare necesare.

NOTĂ
Lapte alterat
Laptele se poate altera în urma unei răciri sau igiene deficitare.

a) Folosiţi numai lapte răcit în prealabil (2,0−5,0 °C).

b) Depozitaţi laptele în unitatea de răcire numai în timpul intervalelor de funcţionare a acesteia. În afara timpului
de funcţionare a unităţii de răcire, de exemplu, peste noapte, depozitaţi laptele într-un frigider.

c) Curăţaţi o dată pe zi maşina şi unitatea de răcire.

d) Nu atingeţi furtunul de aspirare, partea interioară a recipientului pentru lapte şi capacul acestuia decât după ce
v-aţi spălat mâinile sau dacă utilizaţi mănuşi de unică folosinţă.

e) Aşezaţi capacul recipientului cu furtunul de aspirare numai pe o suprafaţă curată.
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NOTĂ
Înfundarea sistemului de lapte
În sistem pot pătrunde fibre de la lavete necorespunzătoare, care provoacă înfundarea acestuia. Acest lucru poate
duce la deteriorarea maşinii.

a) Pentru curăţarea recipientului pentru lapte utilizaţi o lavetă din microfibre.

1. Deschideţi uşa.

2. Scoateţi recipientul pentru lapte.

3. Păstraţi laptele în frigider sau, dacă este nece-
sar, eliminaţi-l ca deşeu.

4. Curăţaţi recipientul pentru lapte, piesele ce con-
duc laptele şi spaţiul de răcire.

5. Introduceţi recipientul pentru lapte curăţat.

6. Deconectaţi unitatea de răcire dacă aceasta nu
mai este necesară. Uşa unităţii de răcire oprite
trebuie lăsată întredeschisă pentru a împiedica
formarea mirosurilor neplăcute în interior.
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10 PREPARAREA BĂUTURILOR

AVERTIZARE
Pericol de opărire
Băuturile fierbinţi pot conduce la opărire.

a) Fiţi foarte atent cu băuturile fierbinţi.

b) Folosiţi numai recipiente de băut adecvate.

10.1 Prepararea unei băuturi prin Quick Select

1. Aşezaţi un recipient corespunzător sub distribui-
tor.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

2. Selectaţi un produs.

ð Apare previzualizarea produselor.

3. Selectaţi opţiunile de produs.

4. Porniţi prepararea folosind tasta verde.

ð Băutura este preparată.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

ð Selecţia produsului este afişată imediat ce pro-
dusul este preparat.
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11 CURĂŢAREA

11.1 Introducere
Pentru asigurarea unei arome perfecte a cafelei, maşina de cafea trebuie să fie curăţată perfect. Curăţaţi maşina de
cafea cel puţin o dată pe zi şi chiar mai des dacă este necesar.

Curăţarea automată include curăţarea maşinii de cafea şi curăţarea unităţii de răcire.

Accesoriile necesare
– Tablete de curăţare
– Lavetă din microfibre
– Set de perii
– Recipient de colectare (la maşinile fără racord de apă reziduală)

Accesorii suplimentare necesare la maşinile cu sistem pentru lapte

– Agent de curăţare pentru sisteme pentru lapte
– La SU05: Recipient pentru curăţare

NOTĂ
Accesorii murdare
Accesoriile murdare pot influenţa negativ funcţiunea maşinii şi calitatea băuturilor.

a) Curăţaţi rezervorul prin metoda cu 5 paşi.

b) Ţineţi cont de instrucţiunile pentru accesorii.

Piesele detaşabile ale maşinii de cafea pot fi curăţate în maşina de spălat vase.

Trebuie curăţate suplimentar manual
– Suprafeţele interioare ale spaţiului de răcire
– Partea interioară a uşii, garnitura uşii
– Recipientul pentru lapte, capacul recipientului pentru lapte
– Furtunul de aspirare, ştuţurile de aspirare
– Recipientul pentru pulbere

Curăţarea săptămânală [} 49]

11.1.1 Metoda în 5 paşi

1. Îndepărtaţi murdăria grosieră cu o pensulă sau o
perie.

2. Înmuiaţi piesele în soluţie de apă fierbinte cu
agent de curăţare delicat.

3. Spălaţi piesele.

4. Clătiţi bine piesele.

5. Uscaţi piesele.
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Piese detaşabile

11.2 Pornirea curăţarării

AVERTIZARE
Pericol de opărire
În timpul curăţării ies lichide şi vapori fierbinţi care pot conduce la opăriri.

a) În timpul procesului nu ţineţi mâinile în apropierea orificiilor de ieşire.

După curăţare, maşina comută fie înapoi la nivelul de întreţinere, fie la modul economie de energie. Tehnicianul de
service vă poate seta opţiunea dorită.

1. Apăsaţi scurt partea din stânga sus a siglei Fran-
ke.

2. Introduceţi codul PIN. Coduri PIN [} 32]

3. Apăsaţi pe Ok.
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Setările mele

Contoarele

Curățare și întreținere

4. Selectaţi Curățare și întreținere.

Curăţare maşină de cafea

Decalcifiere maşină de cafea

Clătire maşină de cafea

Protecţie la ştergere

5. Apăsaţi scurt pe  Curățarea mașinii de cafea.

6. Confirmaţi mesajul cu Da pentru a porni curăţa-
rea.

7. Urmaţi instrucţiunile de pe panoul de comandă
şi confirmaţi cu Continuare paşii de lucru înche-
iaţi.

ð Aparatul indică următoarea etapă de parcurs.

La maşinile fără racord de apă reziduală, pregătiţi recipientul de colectare şi aşezaţi-l pe grătarul de scurgere dacă
această solicitare este afişată pe ecran.

11.3 Curăţarea săptămânală
Curăţaţi componentele maşinii prezentate în acest capitol cel puţin o dată pe sătptămână, suplimentar faţă de pro-
cesul de curăţare zilnic. Curăţaţi imediat maşina dacă observaţi depuneri de murdărie. În acest scop, respectaţi in-
strucţiunile de curăţare.

11.3.1 Curăţarea rezervorului de apă (dacă este disponibilă)

Verificaţi zilnic rezervorul de apă cu privire la murdărie sau calcifiere. Dacă există urme de murdărie sau calcifiere,
efectuaţi imediat curăţarea.
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1. Scoateţi rezervorul de apă şi goliţi-l.

2. Curăţaţi rezervorul de apă prin intermediul meto-
dei în 5 paşi.

11.3.2 Curăţarea recipientului pentru pulbere (dacă este disponibil)

1. Scoateţi recipientul pentru zaţ.

2. Deschideţi cu cheia sistemul de blocare a uşii
(opţional).

3. Acţionaţi sistemul de blocare de pe partea interi-
oară şi deschideţi uşa.

4. Trageţi maneta de blocare.

5. Ridicaţi şi scoateţi recipientul pentru pulbere.

6. Goliţi recipientul pentru pulbere.

7. Curățați cu o lavetă recipientul pentru pulbere.
Dacă este cazul, folosiți un produs de curățare.
Ștergeți cu o lavetă uscată recipientul pentru
pulbere.

8. Introduceţi recipientul pentru pulbere.

9. Împingeţi maneta de blocare.

10. Închideţi uşa şi introduceţi recipientul pentru
pulbere.

11.3.3 Curăţarea cuvei de colectare a picăturilor şi a grătarului de scurgere

NOTĂ
Lichid scurs
Este valabil pentru maşinile cu racord de apă reziduală! Dacă în cuva de colectare a picăturilor mai există apă rezi-
duală, la maşinile cu racord de apă reziduală aceasta se poate scurge la extragerea cuvei de colectare.

a) Înainte de a scoate cuva de colectare a picăturilor, asiguraţi-vă că apa reziduală este scursă.
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1. Curăţaţi cuva de colectare a picăturilor şi grăta-
rul de scurgere prin metoda în 5 paşi.

2. Curăţaţi temeinic lamelele de pe partea inferioa-
ră a capacului cuvei de colectare a picăturilor.

Partea posterioară [1] a cuvei de colectare a picăturilor trebuie să fie curată şi uscată atât în interior, cât şi în exte-
rior. În caz contrar, senzorul de nivel de umplere al cuvei de colectare a picăturilor poate declanşa în mod eronat un
mesaj de eroare.

Dacă maşina este racordată la sistemul de evacuare a apei reziduale, pe partea posterioară a cuvei de colectare a
picăturilor sunt amplasate două inele O [2]. Acestea trebuie umezite cu apă, astfel încât cuva de colectare a picătu-
rilor să se fixeze complet. În caz contrar, senzorul capacitiv nu poate detetcta cuva de colectare a picăturilor.

11.3.4 Curăţarea ecranului

1. Apăsaţi scurt pe simbolul Setări din partea stân-
gă de sus.

2. Selectaţi Curăţare şi întreţinere.

3. Selectaţi Protecţie la ştergere.

ð Panoul de comandă este blocat timp de 20 de
secunde.

4. Curăţaţi suprafaţa cu o lavetă umedă.

11.3.5 Curăţarea suprafeţei maşinii

1. Curăţaţi suprafaţa maşinii cu o lavetă umedă. 2. Dacă este necesar, utilizaţi un produs de curăţa-
re delicat. NOTĂ! Nu folosiţi detergenţi abra-
zivi.
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11.4 Clătirea maşinii de cafea

AVERTIZARE
Pericol de opărire
În timpul clătirii, se eliberează apă fierbinte.

a) În timpul procesului nu ţineţi mâinile în apropierea orificiilor de ieşire.

b) Nu aşezaţi nimic pe grătar.

c) ÎN CAZ DE OPĂRIRE: Răciţi imediat rana şi consultaţi un medic în funcţie de gravitatea rănii.

Clătirea nu înlocuieşte curăţarea zilnică! O clătire este necesară pentru a înlătura reziduurile din sistemul pentru ca-
fea şi pentru lapte.

Maşina execută o clătire automată după anumite intervale de timp, precum şi la pornire şi la oprire.

1. Apăsaţi scurt partea din stânga sus a siglei Fran-
ke.

2. Introduceţi codul PIN. Coduri PIN [} 32]

3. Apăsaţi pe Ok.

Setările mele

Contoarele

Curățare și întreținere

4. Selectaţi Curățare și întreținere.

Curăţare maşină de cafea

Decalcifiere maşină de cafea

Clătire maşină de cafea

Protecţie la ştergere

5. Apăsaţi scurt Clătirea mașinii de cafea şi confir-
maţi.

ð Maşina de cafea va fi clătită.
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11.5 Setul de îngrijire
Cu timpul, unele componente ale maşinii de cafea pot să se uzeze sau să se murdărească puternic, astfel încât să fi
necesară înlocuirea lor. Acest lucru se poate întâmpla înainte de atingerea datei de efectuare a întreţinerii de către
tehnicianul de service. Pentru a facilita comanda de piese de schimb pentru piesele afectate, le-am grupat într-o lis-
tă. Următoarele componente le puteți înlocui pe cont propriu.

Imagine Cantitate Numărul articolului Denumirea articolului Observaţii

1 560.0001.696 Modul de fierbere
Ø 43 cu regulator de
0,6 mm

Numărul de pe etichetă al articolului es-
te vizibil de pe partea laterală a modu-
lului de fierbere. În următorul capitol
sunt explicate etapele de acţionare ne-
cesare.

Înlocuirea modulului de fierbere [} 54]
1 560.0001.697 Modul de fierbere

Ø 50E cu regulator de
0,6 mm

Numărul de pe etichetă al articolului es-
te vizibil de pe partea laterală a modu-
lului de fierbere. În următorul capitol
sunt explicate etapele de acţionare ne-
cesare.

Înlocuirea modulului de fierbere [} 54]
1 560.0593.645 Dispozitiv de spumare

FCS4070 FM EC
Pe plăcuţa cu date tehnice este specifi-
cată varianta FM sau MS. Plăcuţa cu
date tehnice se află în interiorul maşi-
nii.

Maşină de cafea [} 17]
1 560.0594.309 Dispozitiv de spumare

MS EC FCS4070
Pe plăcuţa cu date tehnice este specifi-
cată varianta FM sau MS. Plăcuţa cu
date tehnice se află în interiorul maşi-
nii.

Maşină de cafea [} 17]
1 560.0589.901 Duză de evacuare a

laptelui, cu 2 ieşiri
FCS4070

Variantă identică pentru FM şi MS

1 560.0613.850 Duză de evacuare a
laptelui, cu 1 ieşire

1 560.0001.074 Furtun de aspirare de
300 mm montat

Conductă de aspirare a laptelui pentru
unitatea de răcire SU05

Componentele unităţii de răcire cu
EasyClean [} 20]

1 560.0486.469 Furtun Ø 9/5x1000
MVQ

Furtun de aspirare de 1000 mm pentru
toate celelate sisteme pentru lapte. Po-
ziţionaţi în mod corespunzător furtunul.
Unitatea de răcire KE200 necesită un
furtun cu lungimea de 400 mm.

1 560.0001.187 Compartimentul de
amestec

Pentru sistemul pentru pulbere
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Imagine Cantitate Numărul articolului Denumirea articolului Observaţii

1 560.0580.820 Capacul comparti-
mentului pentru
amestec

Pentru sistemul pentru pulbere

2 560.0578.001 Inel O 13x1,5 EPDM Garnitură de etanşare pentru cuva de
colectare a picăturilor, cu orificiu de
scurgere

Disponibilă numai pentru varianta cu ra-
cord de apă

11.5.1 Înlocuirea modulului de fierbere

1. Goliți maşina și separați-o de la reţeaua de ali-
mentare cu energie electrică.

2. Scoateți recipientul pentru zaț din mașină.

3. Deschideţi uşa mașinii.

 

4. Decuplaţi sistemul de blocare a modulului de
fierbere rotindu-l în sens antiorar.

5. Extrageţi spre înainte modulul de fierbere.

6. Montaţi noul modul de fierbere.

7. Fixați sistemul de blocare a modulului de fierbe-
re rotindu-l în sens orar.

8. Închideţi uşa mașinii.

9. Introduceţi în mașină recipientul pentru zaţ.

10. Racordaţi maşina la reţeaua de alimentare cu
energie electrică.
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12 DECALCIFIEREA
Pentru asigurarea în permanenţă a unei calităţi înalte a băuturilor şi o funcţionare fiabilă a maşinii, aceasta trebuie
decalcifiată cu regularitate. Pentru aceasta, A300 dispune de un sistem automat de decalcifiere. Dacă este necesa-
ră efectuarea unei decalcifieri, acest lucru este afişat pe unitatea de comandă a maşinii de cafea. Depunerile de
calcar se pot forma mai ales în cartuşul de încălzire de ultimă generaţie, care economiseşte energie.

Pentru declacifiere puteţi utiliza numai concentrat de decalcifiere marca Franke (număr articol 560.0589.837). Ast-
fel se asigură o decalcifiere corespunzătoare.

a) Comandaţi din timp concentrat de decalcifiere pentru a putea efectua decalcifierea imediat ce solicitarea de
decalcifiere este afişată de unitatea de comandă a maşinii de cafea.

12.1 Data scadentă a decalcifierii
În timpul punerii în funcţiune A300 vi se solicită să determinaţi gradul de duritate a apei şi să îl introduceţi în siste-
mul software-ului Determinarea gradului de duritate a apei cu ajutorul benzilor de măsurare [} 25]. Cu ajutorul
acestei valori este calculat volumul de apă până la următoarea decalcifiere.

Maşinile fără filtru de apă
Solicitarea de decalcifiere este afişată după atingerea cantităţii de apă calculate sau cel mai târziu după douăspre-
zece zile. După solicitarea de decalcifiere, A300 mai poate fi utilizată încă două zile. Ulterior, aceasta se va bloca
până când va fi efectuată decalcifierea.

Maşinile cu racord de apă şi filtru de apă
Solicitarea de decalcifiere este afişată după douăsprezece zile de funcţionare. După solicitarea de decalcifiere,
A300 mai poate fi utilizată până la consumarea cantităţii de apă rămase. Ulterior, aceasta se va bloca până când va
fi efectuată decalcifierea.

12.2 Efectuarea decalcifierii
Dacă este necesară efectuarea unei decalcifieri, pe unitatea de comandă apare un mesaj. Pentru a evita afectarea
funcţionării, mesajul poate fi închis. Pentru pornirea decalcifierii există următoarele posibilităţi:

– Decalcifiere împreună cu următoarea curăţare (setare implicită)
– Decalcifiere independentă de curăţare - pornire automată a declacifierii la o anumită oră
– Pornire manuală a decalcifierii

NOTĂ
Întrerupere decalcifiere
Valabil pentru maşinile cu rezervor de apă: dacă rezervorul de apă este gol sau cuva de colectare a picăturilor este
plină, decalcifierea automată nu este efectuată.

a) Înainte de curățare/decalcifiere, goliţi cuva de colectare a picăturilor.

b) Înainte de curățare/decalcifiere, umpleţi rezervorul de apă.

c) Poziționați recipientul pentru curățare pe grătarul de scurgere, conform indicațiilor de pe unitatea de comandă.
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12.2.1 Decalcifierea după curățare
În setarea implicită, o decalcifiere scadentă este pornită direct după următoarea curățare, fără interogare. Pentru a-
ceasta, nu este necesară efectuarea unei acțiuni suplimentare de către utilizator. Decalcifierea durează aproximativ
15 - 25 de minute, în funcție de modelul mașinii. Înainte de pornirea curățării, la declacifierea următoare se verifică
dacă există o cantitate suficientă de concentrat de decalcifiere. Dacă concentratul de decalcifiere nu este suficient,
se afișează o solicitare de înlocuire a cartușului de decalcifiere. Introducerea cartuşului de decalcifiere [} 31]

12.2.2 Decalcifierea independentă de curăţare

Pentru ca decalcifierea să nu afecteze regimul de utilizare, tehnicianul de service poate seta o oră în afaraintervalu-
lui orar de utilizare, la care să fie efectuată decalcifierea.

12.2.3 Pornirea manuală a decalcifierii

AVERTIZARE
Pericol de opărire
În timpul decalciffierii sunt evacuate lichide şi vapori fierbinţi care pot provoca opăriri.

a) În timpul procesului, nu ţineţi mâinile în apropierea orificiilor de evacuare.

1. Apăsaţi scurt partea din stânga sus a siglei Fran-
ke.

2. Introduceţi codul PIN. Coduri PIN [} 32]

3. Apăsaţi pe Ok.

Setările mele

Contoarele

Curățare și întreținere

4. Selectaţi Curățare și întreținere.

Curăţare maşină de cafea

Decalcifiere maşină de cafea

Clătire maşină de cafea

Protecţie la ştergere

5. Selectaţi Decalcifiere.

ð Procesul de decalcifiere porneşte şi vă oferă
instrucţiuni pentru etapele următoare.
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13 REMEDIEREA ERORILOR

13.1 Mesaje de eroare
Dacă apare o eroare, pe dashboard este evidenţiat un simbol colorat conform categoriei de erori. Dacă acesta este
atins scurt, apare o fereastră cu informaţii suplimentare şi indicaţii privind remedierea erorii.

Închidere

Rezerva dumneavoastră de boabe de

cafea este goală. Rugăm completaţi cu

boabe de cafea.

2020-05-27
11:35

Mesaj cu o instrucţiune de acţiune

În caz de erori grave, maşina trebuie repornită.

a) Repornirea maşinii [} 59].

b) Dacă maşina nu porneşte, verificaţi alimentarea cu energie electrică.

c) Contactaţi tehnicianul de service dacă maşina nu poate fi repornită, respectiv dacă nu puteţi remedia pe cont
propriu eroarea.

13.1.1 Coduri de culoare pentru mesajele de eroare

Întrerupere temporară

Sistemul încă funcţionează fără limitări

Sistemul funcţionează cu limitări

O parte sau toate resursele sunt blocate

13.2 Remedierea erorilor la maşina de cafea
Mesaj de eroare/Problemă Cauză posibilă Măsură

Este afişat mesajul de eroa-
re E663 Cuva de colectare a
lichidului scurs plină, deşi
cuva de colectare a picătu-
rilor a fost golită

Semnalul senzorului este perturbat din
cauza reziduurilor din interiorul cuvei de
colectare a picăturilor

Curăţaţi şi uscaţi partea interioară a cuvei de
colectare a picăturilor. Suplimentar, curăţaţi
şi uscaţi compartimentul de montare a cuvei
de colectare a picăturilor

Semnalul senzorului este perturbat din
cauza umezelii de pe partea posterioară
a cuvei de colectare a picăturilor

Curăţaţi şi uscaţi partea posterioară a cuvei
de colectare a picăturilor
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Mesaj de eroare/Problemă Cauză posibilă Măsură

Lapte congelat Temperatura nominală a unităţii de răci-
re este setată la o valoare prea scăzută

Setaţi temperatura nominală la o valoare mai
mare cu 1-2 °C

– Unitatea de răcire SU05: Menţineţi apă-
sată tasta de setare de pe regulatorul de
temperatură până când temperatura no-
minală începe să se aprindă intermitent.
Creşteţi temperatura nominală cu ajuto-
rul tastelor de navigare. Confirmaţi noua
temperatură nominală cu ajutorul tastei
de setare.

– KE200: Pe partea posterioară a KE200
se află un limitator de temperatură. Se-
taţi temperatura dorită cu ajutorul aces-
tuia

Lapte congelat (apă în spa-
ţiul de răcire)

Garnitura pentru uşa de la unitatea de
răcire nu este etanşă

Asiguraţi-vă că garnitura este introdusă co-
rect şi că uşa se închide complet

Temperatura laptelui din u-
nitatea de răcire nu este
atinsă

Circulaţie insuficientă a aerului în unita-
tea de răcire

Respectaţi distanţa minimă dintre unitatea de
răcire şi perete (min. 50 mm)

Concentratul de decalcifie-
re nu poate fi dozat (mesaj
de eroare E409)

Garnitura de etanşare a cartuşului de
decalcifiere este deteriorată sau mur-
dară sau cartuşul de decalcifiere este
gol

Verificaţi cantitatea de umplere a cartuşului
de decalcifiere. Verificaţi adaptorul de culoa-
re roşie cu garnitură de etanşare, dacă este
necesar, îndepărtaţi cristalele de soluţie de
decalcifiere. Efectuaţi din nou declacifierea

Cartuşul de decalficiere tre-
buie înlocuit, deşi nu este
încă gol

Garnitura de etanşare a cartuşului de
decalcifiere este deteriorată sau mur-
dară

Introduceţi un nou cartuş de decalcifiere şi
verificaţi adaptorul de culoare roşie cu garni-
tură de etanşare şi, dacă este necesar, înde-
părtaţi cristalele de soluţie de decalcifiere

Eroare debitmetru 1 (Mesaj
de eroare E79)

Perturbare a debitului de apă Verificaţi cuplajul de la rezervorul de apă, re-
spectiv de la racordul de apă

Dacă mesajul de eroare apare în timpul distri-
buirii unui produs, este posibil ca sita modu-
lului de fierbere să fie înfundată

– Setaţi un grad de măcinare mai grosier
şi/sau reduceţi cantitatea de râşnire

– Demontaţi şi clătiţi modulul de fierbere
– Porniţi curăţarea maşinii de cafea
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Mesaj de eroare/Problemă Cauză posibilă Măsură

Ecranul tactil nu mai reacţi-
onează corect

Software-ul maşinii este suprasolicitat Există două variante diferite de remediere a
erorii:

– Varianta 1: Menţineţi apăsată timp de
10 secunde tasta roşie de pe partea
dreaptă a unităţii de comandă pentru a
iniţia o repornire

– Varianta 2: Opriţi şi deconectaţi maşina
de cafea de la reţeaua de alimentare cu
energie electrică. După 1 minut, conec-
taţi din nou maşina de cafea la reţeaua
de alimentare cu energie electrică. Pen-
tru conectare, apăsaţi scurt tasta roşie
de pe partea dreaptă a unităţii de co-
mandă

Nivelul de apă al rezervoru-
lui de apă nu este detectat

Există reziduuri sau depuneri pe perete-
le interior al rezervorului de apă

Curăţaţi temeinic şi clătiţi rezervorul de apă

Maşina nu distribuie lapte
sau distribuie numai spumă
de lapte

Furtun de aspirare, respectiv conductă
de lapte neetanş(ă)

Verificaţi poziţia setului de curgere şi, dacă
este necesar, curăţaţi-l. Unitatea de răcire
SU05: Verificaţi inelul O de la cuplajul furtu-
nului de aspirare. Verificaţi furtunul de aspira-
re şi, dacă este necesar, înlocuiţi-l

Laptele nu mai curge corect
din duza de evacuare a lap-
telui

La curăţare, duza de evacuare a laptelui
nu a fost montată corect

Porniţi curăţarea maşinii de cafea şi montaţi
duza de evacuare a laptelui conform instrucţi-
unilor de pe afişajul tactil. Duza de evacuare
a laptelui este, de asemenea, o piesă din se-
tul de îngrijire, consultaţi Setul de îngrijire
[} 53]

13.2.1 Repornirea maşinii

1. Menţineţi apăsată tasta [1] timp de 10 secunde.

ð Maşina porneşte din nou.

ð Este afişat ecranul de pornire.

13.3 Asistenţă în caz de probleme legate de calitatea produselor
Problemă Cauze posibile Remediere posibilă

Cafeaua are un gust fad Măcinare prea grosieră Reglaţi un grad de măcinare mai fin Setarea
gradului de măcinare
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Problemă Cauze posibile Remediere posibilă

Prea puţină cafea Creşteţi cantitatea de cafea Configurare bău-
turi [} 33]

Temperatura este prea scăzută Creşteţi temperatura Configurare băuturi
[} 33]

Cafeaua este învechită Utilizaţi cafea proaspătă

Recipientul pentru boabe nu este co-
rect blocat

Verificaţi blocarea recipientului pentru boabe
Umplere cu boabe [} 39]

Cafeaua are un gust ciudat Măcinare necorespunzătoare Contactaţi serviciul de asistenţă pentru cli-
enţi

Consum scăzut de cafea Umpleţi cu o cantitate mică de boabede ca-
fea recipientul pentru boabe

Boabe de cafea stricate Înlocuiţi boabele de cafea

Reziduuri de agent de curăţare Clătirea maşinii

Ceaşca este murdară Verificaţi maşina de spălat vase

Calitate necorespunzătoare a apei
(clor, duritate etc.)

Solicitaţi verificarea calităţii apei Calitatea
apei [} 24]

Cafeaua are gust amar Temperatura este prea ridicată Reduceţi temperatura cafelei Configurare bă-
uturi [} 33]

Măcinare prea fină Reglaţi gradul de măcinare mai grosier Seta-
rea gradului de măcinare

Cantitatea de cafea este prea mică Creşteţi cantitatea de cafea Configurare bău-
turi [} 33]

Cafea prăjită excesiv (culoarea boabe-
lor este prea închisă)

Folosiţi boabe de cafea prăjite, de o culoare
mai deschisă

Cafeaua are gust acru Temperatura este prea scăzută Creşteţi temperatura cafelei Configurare bău-
turi [} 33]

Cafea prăjită prea puţin Folosiţi boabe de cafea prăjite, de o culoare
mai închisă

Măcinare prea grosieră Reglaţi gradul de măcinare mai fin Setarea
gradului de măcinare

Consistenţa produselor pe
bază de pulbere

Aspect prea vâscos Utilizaţi mai puţină pulbere, utilizaţi mai multă
apă

Aspect prea fluid Utilizaţi mai multă pulbere, utilizaţi mai puţină
apă

Pulberea este solidificată sau umedă Curăţaţi şi uscaţi sistemul pentru pulbere

Gustul produselor pe bază
de pulbere

Prea dulce Utilizaţi mai puţină pulbere, utilizaţi mai multă
apă

Prea puţin dulce Utilizaţi mai multă pulbere, utilizaţi mai puţină
apă

Gust ciudat Curăţaţi sistemul pentru pulbere
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14 DATE TEHNICE

14.1 Date tehnice conform DIN 18873-2:2016-02
Datele se referă la o tensiune din reţea de 230 V.

Randament pe oră Alimentare unică

(Ceşti pe oră)

Alimentare dublă

(Ceşti pe oră)

Espresso 124 163

Cafea/Café Crème 80 92

Apă fierbinte (200 ml) 96 -

Cappuccino 91 130

Latte macchiato 96 116

Cafea cu lapte 93 113

Ciocolată fierbinte 102 -

14.2 Date tehnice ale maşinii de cafea
Greutate Aproximativ 25 kg, în funcţie de model

Cantitate de umplere recipient pentru boabe – Fără extensie pentru recipientul pentru boabe:
1 x 0,5 kg sau 2 x 0,25 kg

– Cu extensie pentru recipientul pentru boabe: 1 x 1,1
kg sau 2 x 0,55 kg

Cantitate de umplere a recipientului pentru pulbere Recipient pentru pulbere: 0,5 kg

Recipient dublu pentru pulbere: 2 x 0,5 kg

Rezervor de apă 4,8 l

Condiţii ambientale Umiditatea aerului: max. 80%

Temperatura mediului ambiant: 5–32 °C

Emisia de zgomot <70 dB(A)

14.3 Racorduri electrice maşina de cafea
Tip Tensiune Racord Putere Siguranţă Frecvenţă

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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