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Preberite navodila za uporabo, preden opravljate dela na
avtomatu.

Navodila hranite v bližini naprave in jih v primeru prodaje
ali predaje naprave izročite novemu lastniku.
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1 ZA VAŠO VARNOST

1.1 Uporaba v skladu z namenom

1.1.1 Avtomat za kavo
– A300 je obrtna naprava za pripravo napitkov za uporabo v gastronomiji, v pisarnah ali podobnih okoljih.
– Naprava A300 je primerna za obdelovanje celega zrnja kave, praška, ki je primeren za avtomate, in svežega

mleka.
– Avtomat A300 je predviden za pripravljanje napitkov ob upoštevanju teh navodil in tehničnih podatkov.
– Avtomat A300 je namenjen samo za uporabo v notranjih prostorih.

Upoštevajte
– Avtomat A300 ni primeren za uporabo na prostem.

1.1.2 Dodatne naprave

Hladilna enota
– Hladilna enota je namenjena samo za hlajenje mleka v povezavi s pripravo napitka v avtomatu za kavo. Upo-

rabljajte samo vnaprej ohlajeno mleko (2–5 °C).
– Uporabljajte samo čistilo za sistem za mleko Franke.

Upoštevajte
– Druga čistila lahko v sistemu za mleko pustijo ostanke.

1.2 Pogoji za uporabo avtomata za kavo
– Avtomat A300 je predviden za uporabo s strani usposobljenega osebja.
– Vsak upravljavec A300 mora prebrati in razumeti navodila. To ne velja za uporabo v območju samodejnega

upravljanja.
– Avtomate v območju samodejnega upravljanja je treba vedno nadzorovati, da se zaščitijo uporabniki.
– Avtomat A300 in dodatne naprave zaženite šele takrat, ko ste popolnoma prebrali in razumeli navodila.
– Avtomata A300 in dodatnih naprav ne uporabljajte, če niste seznanjeni z njihovimi funkcijami.
– Avtomata A300 ne uporabljajte, če so povezovalni vodi avtomata A300 ali dodatnih naprav poškodovani.
– Avtomata A300 ne uporabljajte, če avtomata A300 ali dodatnih naprav niste očistili ali napolnili, kot bi morali.

– Otroci, mlajši od 8 let, avtomata A300 in dodatnih naprav ne smejo uporabljati.
– Otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi

lahko avtomat A300 in dodatne naprave uporabljajo samo pod nadzorom in se
z avtomatom A300 in dodatnimi napravami ne smejo igrati.

– Otroci avtomata A300 in dodatnih naprav ne smejo čistiti.

1.3 Izjava o varnostnih napotkih po standardu ANSI
Za zaščito oseb in blaga morate upoštevati varnostne napotke.

Simbol in signalna beseda podajata resnost zadevne nevarnosti.
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OPOZORILO
OPOZORILO opisuje morebitno grozečo nevarnost. Če je ne odpravite, so posledice lahko smrt ali
težke telesne poškodbe.

POZOR
POZOR opisuje morebitno grozečo nevarnost. Če je ne odpravite, so lahko posledice lažje ali
neznatne telesne poškodbe.

OBVESTILO
OBVESTILO opozarja pred tveganji za okvaro avtomata.

1.4 Nevarnosti pri uporabi avtomata za kavo

OPOZORILO
Nevarnost požara
Zaradi električne preobremenitve omrežnega kabla in posledičnega segrevanja lahko pride do požara.

a) Za priključitev kavnega aparata na električno omrežje ne uporabljajte razdelilnikov ali podaljševalnih kablov.

OPOZORILO
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
Poškodovani omrežni kabli, napeljave ali vtične povezave lahko povzročijo električni udar.

a) Z električnim omrežjem ne povezujte nobenih poškodovanih omrežnih kablov, napeljav ali vtičnih povezav.

b) Zamenjajte poškodovane omrežne kable, napeljave ali vtične povezave. 
Ko je omrežni kabel fiksno montiran, kontaktirajte serviserja. Ko omrežni kabel ni fiksno montiran, naročite in
uporabite nov, originalen omrežni kabel.

c) Pazite, da stroj in omrežni kabel ne bosta v bližini vročih površin, npr. plinskih ali električnih štedilnikov ter peči.

d) Pazite na to, da se omrežni kabel ne zatakne ali drgne ob ostre robove.

OPOZORILO
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
Tekočina/vlaga, ki vdira v stroj, ali puščanje lahko povzročijo električni udar.

a) Curek tekočine ali pare nikoli ne usmerite v stroj.

b) Na stroj ne vlivajte tekočin.

c) Stroja ne potopite v tekočino.

d) V primeru puščanja ali ob vdoru tekočine/vlage stroj odklopite od električnega omrežja.
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OPOZORILO
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
Nestrokovno izvedena dela, popravila ali servisna dela na elekričnih napravah lahko povzročijo električni udar.

a) Popravila na električnih delih naj z originalnimi nadomestnimi deli izvede serviser.

b) Servisna dela naj izvedejo ustrezno kvalificirane pooblaščene osebe.

OPOZORILO
Nevarnost zadušitve
Zaradi plastične ambalaže se lahko zadušijo otroci.

a) Pazite, da plastična embalaža ne pride v roke otrok.

OPOZORILO
Nevarnost oparin
Med spiranjem izteka vroča voda.

a) Med postopkom ne delajte v bližini izpustov.

b) Ničesar ne odlagajte na pladenj za kapljice.

c) PRI OPARINAH: nemudoma ohladite poškodbo in se glede na stopnjo poškodbe posvetujte z zdravnikom.

OPOZORILO
Nevarnost oparin
Zaradi vročih napitkov lahko pride do oparin.

a) Pri rokovanju z vročimi napitki bodite previdni.

b) Uporabljajte samo ustrezne posode za pitje.

OPOZORILO
Nevarnost oparin
Med čiščenjem izstopajo vroče tekočine in para ter lahko povzročijo oparine.

a) Med postopkom ne delajte v bližini izpustov.

OPOZORILO
Nevarnost poškodb
Če predmeti pridejo v posodo za zrnje ali v mlin, lahko ostanki letijo ven in povzročijo poškodbe.

a) V posodo za zrnje ali meljavo ne vstavljajte nobenih predmetov.
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POZOR
Ureznine/zmečkanine
Transportni mehanizem posode za prašek lahko povzroči ureznine ali zmečkanine.

a) Posodo za prašek čistite previdno.

POZOR
Draženje zaradi čistila
Čistilne tablete, čistilo za posodo za mleko in sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko povzročijo draženje
oči in kože.

a) Upoštevajte stavke o nevarnosti na nalepkah čistil.

b) Izogibajte se stiku z očmi in kožo.

c) Po stiku s čistilnim sredstvi si umijte roke.

d) Čistila ne smejo priti v napitke.

POZOR
Ogrožanje zdravja zaradi nastajanja mikrobov
Zaradi nezadostnega čiščenja se lahko v avtomatu in iztokih nabirajo preostanki živil ter privedejo do onesnaženja
izdelkov.

a) Avtomata ne uporabljajte, če ni bil očiščen v skladu z navodili.

b) Avtomat dnevno čistite in praznite skladno z navodili.

c) O potrebnih čistilnih ukepih obvestite upravljalno osebje.

POZOR
Ogrožanje zdravja zaradi nastajanja mikrobov
Pri daljši neuporabi se lahko v avtomatu naberejo ostanki.

a) Avtomat očistite po daljši neuporabi (več kot 2 dni).

POZOR
Nastajanje plesni
Na kavnem vložku lahko nastane plesen.

a) Posodo za vložke izpraznite in očistite vsaj enkrat dnevno.
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OBVESTILO
Okvara avtomata zaradi vodnega kamna
Če je trdota vode napačno nastavljena, se lahko v avtomatu nabere vodni kamen. Obloge vodnega kamna lahko po-
škodujejo avtomat za kavo.

a) Ob prvem zagonu aparata izmerite trdoto vode. Nato izmerjeno trdoto vode nastavite v meniju Zagon. Merjenje
trdote vode z merilnim trakom [} 25].

Za odstranjevanje vodnega kamna lahko uporabite koncentrat sredstva za odstranjevanje vodnega kamna Franke
(številka izdelka 560.0589.837). Tako zagotovite zanesljivo odstranjevanje vodnega kamna.

a) Pravočasno naročite koncentrat sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, da lahko ob pozivu na upravljalni
enoti avtomata za kavo nemudoma opravite postopek odstranjevanja vodnega kamna.
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2 RAZLAGA SIMBOLOV

2.1 Simboli iz navodil

2.1.1 Orientacija

Simbol Opis

Komponente očistite z metodo v 5 korakih

Napotke in namige, pa tudi dodatne inforamcije dobite preko tega simbola

Pogoji za korake delovanja

Fina stopnja mletja

Groba stopnja mletja

Informacije za optimizacijo kakovosti napitkov

Rezultat ali vmesni rezultat korakov delovanja
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2.2 Simboli iz programske opreme

2.2.1 Simboli na nadzorni plošči in uporabniškem vmesniku

V primeru napake na zaslonu zasveti simbol za komponentno, ki povzroča napako Odpravljanje napak [} 56].

Simbol Oznaka Opis

Logotip Franke Prikličite raven za vzdrževanje

Nega/čiščenje Avtomat je treba očistiti oz. vzdrževati

Kavna zrna Posoda za zrnje je prazna ali nepravilno vstavljena

Posoda za vložke Posodo za vložke je treba izprazniti

Spiranje Avtomat je treba sprati ali pa avtomat spira

Izdelek

Obračun Obračun aktiven

Prenos podatkov Podatki se prenašajo

Števec posameznih izdelkov

Individualizacija Napitki in prilagajanje prikaza
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Simbol Oznaka Opis

Informacije

Nedejavno

V pripravljenosti Preklop avtomata v stanje pripravljenosti

Vrata Vrata so odprta.

Servis/nastavljanje/admi-
nistracija

Nastavitev aparata

Jezik Nastavitev jezika

Nastavitve virov Nastavitev virov

Upravljanje pravic Upravljanje uporabniških pravic

Odstranjevanje vodnega
kamna

Odstranjevanje vodnega kamna iz avtomata za kavo

Obdelava Prilagajanje nastavitev

Nastavitve napitkov
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Simbol Oznaka Opis

Sistemske informacije

Števec

Vodni filter

Pladenj za kapljice Pladenj za kapljice je poln ali nepravilno vstavljen

Posoda za vodo Posoda za vodo je prazna ali ni nameščena

Vir praška Posoda za prah je prazna ali ni pravilno vstavljena

Mleko Posoda za mleko je prazna ali nepravilno vstavljena

2.2.2 Simboli za navigacijo in upravljanje

Simbol Oznaka Opis

Tipka za prekinitev Prekini pripravo

Stran naprej/nazaj Listaj skozi menije z več stranmi

Tipka za začetek Zaženi pripravo
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2.2.3 Prikaz sporočil o napakah
Označenih izdelkov ni mogoče pripraviti. Preko svetlečega se simbola v nadzorni plošči pridete do sporočila o napa-
ki.

Če je napaka prizadela celoten sistem, se sporočilo o napaki pojavi samodejno.

Zapri

Vrata so odprta. Zaprite vrata.

2018-09-06
11:35

Barvna koda sporočil o napaki

Prehodna prekinitev

Sistem še zaenkrat deluje brez omejitev

Sistem deluje z omejitvami

Posamezni ali vsi viri so zaprti
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3 OBSEG DOBAVE
Glede na konfiguracijo naprave se lahko obseg dobave razlikuje. Drugo dodatno opremo lahko kupite neposredno
pri vašem prodajalcu ali v podjetju Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.

Pred odpremo iz tovarne avtomate za kavo preizkusimo s kavo in praškom. V vašem A300 lahko ostanejo sledi ka-
ve, praška ali vode.

Opis izdelka Številka izdelka

Koncentrat sredstva za odstranjevanje vodnega kamna 560.0589.837

Čistilne tablete (100 kosov) 567.0000.010

Čistilne tablete (ZDA/Kanada) 567.0000.002

Čistilo za sisteme za mleko (dozirna steklenica) 567.0000.005

Čistilo za sistem za mleko (dozirna steklenica) (ZDA/Ka-
nada)

567.0000.006

Merilni trak za trdoto vode 560.0004.060

Čistilne krtače 560.0003.728

Notranja ščetka

(Opcija SU05)

560.0001.019

Čistilni čopič 560.0003.716

Krpa iz mikro vlaken 560.0002.315

Prestrezna posoda (samo pri aparatu brez priključka za
odpadno vodo)

560.0612.966

Set dnevnikov 560.0595.498
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Opis izdelka Številka izdelka

Točilni nastavek za mleko, enojni

Glejte priložena navodila za montažo

560.0613.850
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4 IDENTIFIKACIJA

4.1 Položaj tipskih ploščic

4.1.1 Avtomat za kavo

Tipska ploščica avtomata za kavo se nahaja na desni notranji steni.

4.1.2 Hladilna enota SU05

Tipska ploščica hladilne enote je nameščena na levi notranji steni.

4.2 Koda tipa

4.2.1 Avtomat za kavo

Koda tipa Opis

A300 Avtomat za kavo (popoln avtomat)

Serija: A

Velikost: 300

1G 1 mlinček

2G 2 mlinčka

1P 1 dozirnik praška

2P 2 dozirnik praška

S1 Cevka za paro

W3 Notranja posoda za vodo
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Koda tipa Opis

W4 Priključek za vodo

4.2.2 Dodatne naprave

Koda tipa Opis

FM EC Enota FoamMaster (toplo mleko in topla mlečna pena)

MS EC Sistem za mleko s čistilnim sistemom EasyClean
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5 OPIS NAPRAV

5.1 Avtomat za kavo
Uvod
Avtomat za kavo A300 je na voljo v številnih možnostih. Upoštevajte, da je lahko videz vašega avtomata za kavo gle-
de na konfiguracijo različen.

Posoda za zrnje

Posoda za prašek (možnost)

Iztok vroče vode

Upravljalna enota (8" zaslon na
dotik)

Pladenj za kapljice z rešetko za
kapljice

Vhodna loputa

Podstavek za skodelice

(izbirno)

Posoda za vodo

Cevka za paro (možnost)

Ključavnica

5.1.1 Izvedbe

Oskrba z vodo Tip izdelka

A300 s priključkom za vodo A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

A300 s posodo za vodo A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 Standard
– 8-palčni zaslon na dotik
– Mlin (zadaj levo)
– Iztok vroče vode (levo)
– Priključek za vodo ali posoda za vodo
– Samodejen sistem za odstranjevanje vodnega kamna

5.1.3 Možnosti
– Razširitev posode za zrnje
– Enojni dozirnik praška
– Dvojni dozirnik praška
– Cevka za paro S1 (samo pri MS EC)
– Izmet vložka (samo v povezavi s priključkom za vodo)
– Ključavnica
– Posoda za zrna in prašek z možnostjo zapiranja
– Franke Digital Services

5.2 Dodatne naprave

5.2.1 Komponente hladilne enote z EasyClean

Posoda za mleko

Ključavnica

Prikaz temperature

Posoda za čiščenje

Glavno stikalo
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5.3 Uporabniški vmesnik

1

2

17:11
08.03.2018

1 Prek logotipa Franke preklopite med ravnjo za
vzdrževanje in izborom izdelka

2 Listajte naprej ali nazaj

5.4 Način uporabe funkcije Quick Select

Način uporabe Quick Select je standardna nastavitev za samopostrežbo. Ko vaša stranka izbere napitek, ga lahko
prilagodi v dveh korakih, če so aktivirane možnosti izdelkov.

Sestava uporabniškega vmesnika
– Raven 1: izbira izdelka, do 5 strani, prikaz 6, 12 ali 20 tipk za izdelke na stran
– Raven 2: prilagoditev napitka, izbira opcij, začetek priprave

Posamezne prilagoditve
– Prikaz: 2x3, 3x4 ali 4x5 izdelkov na stran
– Individualna razporeditev napitkov
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6 NAMESTITEV

6.1 Priprave
Mesto postavitve

– Mesto postavitve mora izpolnjevati pogoje okolice in ne sme biti na prostem.
– Površina na mestu postavitve mora biti vodoravna.
– Podatke o potrebnem prostoru in dimenzijah izvrtin najdete v poglavju Mere avtomata A300 [} 23]

Električni priklop
– Vtičnica mora biti na mestu namestitve fiksno nameščena.
– Vtičnica mora zagotavljati ustrezno priključno moč in zavarovana mora biti z varovalko. Priključne vrednosti naj-

dete na tipski ploščici avtomata za kavo.
– Omrežni priključek aparata za kavo je treba zaščititi z zaščitnim stikalom okvarnega toka (FI).
– Vtičnica mora biti v dosegu omrežnega kabla aparata.
– Vtičnica ne sme biti povezana s podaljševalnim kablom.

Priključek za odvod vode (izbirno)
– Priključek za odvod vode mora biti opremljen s sifonom.
– Sifon mora biti v dosegu cevi za odvod vode.
– Sifon in cev za odvod vode morata biti nameščena nižje od avtomata ta kavo.
– Povezava s sifonom mora imeti zagotovljen prost pretok.

Priključek za vodo (izbirno)
– Priključek za vodo mora biti v dosegu cevi za vodo.
– Priključek za vodo mora biti čist in izpran.
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6.2 Mere avtomata A300
Vse dimenzije so navedene v mm.

B B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Strasse 9

CH-4663 Aarburg

Telefon:  +41 62 787 3607

E-Mail:  kmch@franke.com 

Internet :  www.franke.com

These drawings and specifications are the property of 

Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be 

reproduced, copied or transfered to any third party without 

the prior written permission of Franke Technology and 

Trademark Ltd., Hergiswil, Switzerland

Unit

mm

Scale

NTS

Drawn

Modified

Checked

ECN

500000003441

Article 

Number

Description

FCS4070 2G

 

FD026 08.01.2020

FD026 08.01.2020

BL972 15.01.2020

StatusRevisionDocument ID - Version Sheet / Sheets Format

20172160-01 A11 /1 

-

80

46
5

44
5

270

587

20
0

≥

50≥

15
5 17
5

11
7

185

35
2

135


12

0
1

00

475

P
rin

te
d 

G
H

98
8 

on
 2

1.
01

.2
02

0 
16

:0
7:

39
  8

0 
/ R

el
ea

se
d 

 

SAP Material no.  Document ID 20172160-01 -

A300 s priključkom za vodo

B B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Strasse 9

CH-4663 Aarburg

Telefon:  +41 62 787 3607

E-Mail:  kmch@franke.com 

Internet :  www.franke.com

These drawings and specifications are the property of 

Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be 

reproduced, copied or transfered to any third party without 

the prior written permission of Franke Technology and 

Trademark Ltd., Hergiswil, Switzerland

Unit

mm

Scale

NTS

Drawn

Modified

Checked

ECN

500000003441

Article 

Number

Description

FCS4070 2G hoch 2P W3 + SU05

 

FD026 08.01.2020

FD026 08.01.2020

BL972 15.01.2020

StatusRevisionDocument ID - Version Sheet / Sheets Format

20172189-01 A11 /1 

-

80

54
5

44
5

340

587

20
0

≥

50≥
15

5 17
5

11
7

185

35
2

135


12

0
1

00

475270

613

3

P
rin

te
d 

FD
02

6 
on

 1
5.

01
.2

02
0 

11
:0

3:
52

  8
0 

/ R
el

ea
se

d 
 

SAP Material no.  Document ID 20172189-01 -

A300/SU05 s posodo za vodo in posodo za prašek



6 | Namestitev Franke Kaffeemaschinen AG

24 Navodila za uporabo A300

B B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Strasse 9

CH-4663 Aarburg

Telefon:  +41 62 787 3607

E-Mail:  kmch@franke.com 

Internet :  www.franke.com

These drawings and specifications are the property of 

Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be 

reproduced, copied or transfered to any third party without 

the prior written permission of Franke Technology and 

Trademark Ltd., Hergiswil, Switzerland

Unit

mm

Scale

NTS

Drawn

Modified

Checked

ECN

500000003441

Article 

Number

Description

FCS4070 2G

 

FD026 08.01.2020

FD026 08.01.2020

BL972 15.01.2020

StatusRevisionDocument ID - Version Sheet / Sheets Format

20172160-01 A11 /1 

-

80

46
5

44
5

270

587

20
0

≥

50≥

15
5 17
5

11
7

185
35

2

135


12

0
1

00

475

P
rin

te
d 

G
H

98
8 

on
 2

1.
01

.2
02

0 
16

:0
7:

39
  8

0 
/ R

el
ea

se
d 

 

SAP Material no.  Document ID 20172160-01 -

B B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Strasse 9

CH-4663 Aarburg

Telefon:  +41 62 787 3607

E-Mail:  kmch@franke.com 

Internet :  www.franke.com

These drawings and specifications are the property of 

Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be 

reproduced, copied or transfered to any third party without 

the prior written permission of Franke Technology and 

Trademark Ltd., Hergiswil, Switzerland

Unit

mm

Scale

NTS

Drawn

Modified

Checked

ECN

500000003441

Article 

Number

Description

FCS4070 2G

 

FD026 08.01.2020

FD026 08.01.2020

BL972 15.01.2020

StatusRevisionDocument ID - Version Sheet / Sheets Format

20172160-01 A11 /1 

-

80

46
5

44
5

270

587

20
0

≥

50≥

15
5 17
5

11
7

185

35
2

135


12

0
1

00

475

P
rin

te
d 

G
H

98
8 

on
 2

1.
01

.2
02

0 
16

:0
7:

39
  8

0 
/ R

el
ea

se
d 

 

SAP Material no.  Document ID 20172160-01 -

Pultni skoznjik Odmiki zgoraj in na zadnji strani

Samo pri možnosti z
izmetom vložka

Najmanjše razdalje
– Do zadnje stene: 50 mm
– Navzgor: 200 mm (za polnjenje in odstranjevanje posode za zrnje)
– Desno: 100 mm (za odpiranje vrat)

6.3 Zahteve za oskrbo z vodo

6.3.1 Priključek za vodo

Pritisk vode 80–800 kPa (0,8–8,0 bar)

Pretočna vrednost > 0,1 l/sek

Temperatura vode < 25 °C

Povezava s priključkom za vodo Priključna matica G3/8 in kovinska cev d = M

Priključite samo s priloženim kompletom cevi

– Priključek za vodo mora ustrezati tehničnim podatkom ter lokalnim in državnim predpisom.
– Priključek za vodo mora biti zaščiten pred povratnim tokom.
– Priključek za vodo mora imeti zaporni ventil in preverljiv protipovratni ventil s predhodno vklopljenim filtrom. Za

čiščenje filtra ga je treba odstraniti.
– Vode ne jemljite iz domačega sistema za razapnitev.
– Filter z najmanj 100 zankami/palec (UL)

6.3.2 Kakovost vode

Skupna trdota: 4–8° dH (nemška skupna trdota)

7–14° fH (francoska skupna trdota)

4,2–8,3 GPG

70–140 ppm (mg/l)
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Karbonatna trdota 3–6 dH KH / 50–105 ppm (mg/l)

Vsebnost kisline/ph-vrednost 6,5–7,5 pH

Količina klora < 0,5 mg/l

Količina klorida < 30 mg/l

TDS (skupne raztopljene trdne snovi) 30–150 ppm (mg/l)

Električna prevodnost (izmerjena) 50–200 µS/cm (mikrosimens)

Količina železa < 0,3 mg/l

– Barva: prozorna
– Okus: svež in čist okus
– Vonj: brez zaznavnega vonja
– Brez rjastih delcev v vodi

6.3.3 Merjenje trdote vode z merilnim trakom

OBVESTILO
Okvara avtomata zaradi vodnega kamna
Če je trdota vode napačno nastavljena, se lahko v avtomatu nabere vodni kamen. Obloge vodnega kamna lahko po-
škodujejo avtomat za kavo.

a) Ob prvem zagonu aparata izmerite trdoto vode. Nato izmerjeno trdoto vode nastavite v meniju Zagon.

Od trdote uporabljene vode je odvisna kapaciteta vodnega filtra (samo v povezavi s priključkom za vodo) in količina
vode med postopkom odstranjevanja vodnega kamna. Ko vnesete trdoto vode v program aparata, vas bo ta samo-
dejno opozoril, kdaj je potrebno odstranjevanje vodnega kamna.

Od trdote uporabljene vode je odvisna kapaciteta vodnega filtra. Če je trdota vode vnesena v program aparata, vas
bo ta samodejno opozoril, kdaj je treba zamenjati filter.

Zapakiran merilni trak za trdoto vode

1. Razpakirajte merilni trak.

2. Merilni trak potopite v vodo za 1 s.

3. Merilni trak rahlo stresite.

ð Merilni trak se obarva.

4. Po eni minuti odčitajte trdoto vode. Stopnja
trdote vode ustreza številu rdeče obarvanih polj.

5. Rezultat meritve vnesite v meni za vzdrževanje
aparata Nastavitve vode [} 35].
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Pretvorbena preglednica; sporočila za odstranjevanje vodnega kamna pri aparatih brez vodnega
filtra

Stopnja trdote Rezultat na merilnem
traku

Trdota vode Poziv za odstranjeva-
nje vodnega kamna
po

Neodložljivo odstra-
njevanje vodnega
kamna po

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

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

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

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

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

Stopnja trdote Rezultat na merilnem traku Trdota vode

1 1 x rdeča >5° dH/>6°e/>9°fH

2 2 x rdeča >10° dH/>13°e/>18°fH

3 3 x rdeča >15° dH/>19°e/>27°fH

4 4 x rdeča >20° dH/>25°e/>36°fH

5 5 x rdeča >25° dH/>31°e/>45°fH

6.4 Postavitev in priprava avtomata za kavo

1. Preverite, ali je bila embalaža med transportom
poškodovana.

2. Razpakiranje naprave.

3. Preverite, ali dobavljena pošiljka popolna (glejte
Obseg dobave in naročilnico).

OBVESTILO
Poškodbe zaradi pregretja
Zaradi nezadostnega prostora ob straneh stroja in nad strojem lahko pride do povišanja temperature v stroju in na-
stanka poškodb.

a) Upoštevajte določene zahteve glede postavitve in prostora.

b) Pazite, da so prostori neovirani.

6.5 Priključitev vode

OBVESTILO
Škoda zaradi vode
Nestrokovna priključitev na vodo lahko povzroči škodo zaradi vode. Za pravilno priključitev na vodo je odgovoren
upravljavec.

a) Upoštevajte navodila za Priključek za vodo [} 24].

b) Preverite tesnjenje vodnega priključka.
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Viličasti ključ 19 mm

1 Avtomat za kavo 2 Filtrirna mrežica s tesnilom

3 Priključek avtomata za kavo 4 Priključek vodnega sistema

5 Tesnilo 6 Cev za vodo

1. Cevi za vodo temeljito izperite z vodo, da odstra-
nite umazanijo.

2. Cev za vodo s filtrirno mrežico priključite na av-
tomat za kavo.

3. Cev za vodo s tesnilom priključite na vodovodno
omrežje.

4. Ročno privijte vijačne zveze.

 

5. Odprite dovod vode.

6. Preverite tesnjenje vodnega priključka.

6.6 Priključek za odpadno vodo

ü Komponente za pritrditev cevi za odpadno vodo
so na voljo.

1. Priključite cev za odpadno vodo na avtomat za
kavo.

2. Cev za odpadno vodo priključite na sifon (higi-
ensko bariero), tako da zagotovite prost pretok
[1] najmanj 50 mm. Še naprej mora biti zagoto-
vljena zračnost sifona.

3. Cev za odpadno vodo pritrdite v tem položaju
[puščica], da se ne bo premaknila globlje v sifon
in da je ne bo mogoče pomotoma izvleči.
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4. Natočite vodo v odcedni pladenj in preverite od-
tekanje.

6.7 Priključitev na električno omrežje

OPOZORILO
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
Priključitev na električno omrežje brez zaščitne opreme za okvarni tok lahko ob električnem udaru povzroči smrt.

a) Bodite pozorni na to, da je omrežni priključek zaščiten z zaščitno opremo za okvarni tok.

OPOZORILO
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
Nestrokovno izvedena dela na električnih napravah lahko povzročijo električni udar.

a) Na električnih napravah lahko delajo šolani strokovnjaki za elektriko. Osebe, ki se učijo, lahko delajo na elek-
tričnih napravah po navodilih in pod nadzorom šolanih strokovnjakov za elektriko.

OPOZORILO
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
Poškodovani omrežni kabli, napeljave ali vtične povezave lahko povzročijo električni udar.

a) Z električnim omrežjem ne povezujte nobenih poškodovanih omrežnih kablov, napeljav ali vtičnih povezav.

b) Zamenjajte poškodovane omrežne kable, napeljave ali vtične povezave. 
Ko je omrežni kabel fiksno montiran, kontaktirajte serviserja. Ko omrežni kabel ni fiksno montiran, naročite in
uporabite nov, originalen omrežni kabel.

c) Pazite, da stroj in omrežni kabel ne bosta v bližini vročih površin, npr. plinskih ali električnih štedilnikov ter peči.

d) Pazite na to, da se omrežni kabel ne zatakne ali drgne ob ostre robove.

1. Zavarujte tokokrog. 2. Na električno omrežje priključite vsako napravo
posebej.

3. Vklopite tokokrog.

6.8 Vklop aparata

1. Pritisnite tipko [1].

ð Aparat se zažene.
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7 PRVI VKLOP APARATA
Aparat se vklopi, takoj ko je priključen na električno omrežje. Ob prvem vklopu se bo prikazal meni z osnovnimi na-
stavitvami, ki jih morate nastaviti. Vse osnovne nastavitve lahko pozneje spremenite:

Konfiguracija [} 31]

1. Priključite aparat na električno omrežje.

ð Aparat se zažene in odpre se čarovnik za na-
mestitev.

2. Odstranite zaščitno folijo z zaslona.

3. Opravite osnovne nastavitve v skladu z navodili
na upravljalni enoti – glejte spodnjo preglednico.

Nastavitev jezika, ure in datuma

Parameter Območje vrednosti Opombe

Jezik – de (nemščina)
– en (angleščina)
– fr (francoščina)
– ...

Na voljo je 33 jezikov

Jezik se spremeni takoj

Prikaz 12/24 ur 12 ur

24 ur

Čas

– Ura
– Minuta

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Nastavite uro

Nastavite minute

Datum

– Dan
– Mesec
– Leto

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Nastavite dan

Nastavite mesec

Nastavite leto

Časovni pas Izbira časovnega pasu z izbirnega se-
znama

Nastavitve oskrbe z vodo

Parameter Območje vrednosti Opombe

Trdota vode Stopnje trdote 1–5 Vnesite izmerjeno trdoto vode Merje-
nje trdote vode z merilnim trakom
[} 25]

Trdoto vode je treba nastaviti pri apa-
ratih s posodo za vodo in pri aparatih
s priključkom za vodo, ki nimajo na-
meščenega vodnega filtra

Vodni filter – Da
– Ne

Samo v povezavi s priključkom za vo-
do

Filtrirna količina Vrsta vodnega filtra

Izbirni seznam

Odvisno od uporabljenega filtra in
trdote vode
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7.1 Namestitev nove kartuše za odstranjevanje vodnega kamna

1. Odstranite posodo za vložke.

2. Odklenite ključavnico na vratih (izbirno) s klju-
čem.

3. Pritisnite zapah na notranji strani in odprite vra-
ta.

4. Odvijte pokrov s kartuše.

5. Odstranite pečat.

6. Kartušo za odstranjevanje vodnega kamna po-
ševno od spodaj vstavite v rdeče ležišče.

7. Zaprite vrata.

8. Vstavite posodo za vložke.

7.2 Polnjenje virov
Prikazani so le viri, ki so na voljo za konfiguracijo A300.

Glede na način priprave, uporabljeno praženo kavo in kavni napitek je potrebna ustrezna stopnja mletja. Za pripravo
espressa, Café Crème ali brezkofeinske kave priporočamo uporabo ločenih mlevnih mehanizmov. Tako je mogoče
stopnjo mletja prilagoditi uporabljeni vrsti pražene kave. Nastavitev stopnje mletja [} 38]

Polnjenje virov

Posoda za zrnje levo

Posoda za zrnje desno

Posoda za prašek položaj 2

Mleko

Srednje praženje za espresso

Srednje praženje

Čokolada v prahu

Polnomastno mleko

Mleko v prahu
Posoda za prašek položaj 4

Nazaj Naprej

1. Napolnite posodo z ustreznimi surovinami.

2. Dotaknite se Naprej .

ð Opravili ste najpomembnejše nastavitve in zdaj
lahko pripravite prvi napitek.

Da prilagodite standardne napitke, zgoraj levo pritisnite na logotip Franke. Pri tem upoštevajte tudi poglavje Nasta-
vitev napitkov [} 32].

Vse nastavitve, ki ste jih opravili med zagonom, lahko kadar koli spremenite v meniju za vzdrževanje. Konfiguracija
[} 31]
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8 KONFIGURACIJA

8.1 Prikličite raven za vzdrževanje

1. Dotaknite se logotipa Franke zgoraj levo.

2. Vnesite kodo PIN.

3. Pritisnite Ok.

8.2 Kode PIN
Pri delu so podane privzete kode PIN:

Lastnik Specialist Upravljavec

Privzeta PIN 1111 2222 7777

Lastna PIN
 ...  ...  ...

Kode PIN za zaklepne izdelke Vklop/izklop naprave lahko z vlogo lastnika pogledate in spremenite v meniju Moje na-
stavitve > Upravljanje pravic.

8.3 Moje nastavitve

Nastavitev naprave

Viri

Nastavitev napitkov

Upravljanje pravic
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8.3.1 Nastavitev napitkov

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

Izvoz/uvoz Razvrstitev napitkov

Obdelava Skrij Kopiranje Nastavljivo Vklop

Dejanje Vnos/funkcija Opombe

Izvoz/uvoz – Zagotovitev POP (paket po-
nudbe izdelkov)

– Nalaganje varnostne kopije

– Shranite nastavitve za napitke na USB-ključ, npr.
pred posodobitvijo programske opreme

– Nastavitve za napitke z USB-ključa prenesite na av-
tomat za kavo

Razvrstitev napitkov – Sprememba položaja napitkov
– Nastavitev števila prikazanih napitkov (2 x 3, 3 x 4, 4

x 5)

1. Dotaknite se tipke na zaslonu Razvrstitev napitkov.

2. Dotaknite se napitka, ki ga želite premestiti.

3. Dotaknite se ciljnega položaja za napitek.

Obdelava Upravljanje označenega napitka

Prikaži/skrij Obstoječi napitki se prikažejo ali skrijejo

Kopiranje Kopiranje obstoječih napitkov z namenom ustvariti novo
različico

Nastavljivo – Da
– Ne

Aktivirajte/deaktivirajte. Če je aktivirana ta funkcija, je
mogoče za izbrani napitek prilagoditi naslednje:

– Velikost skodelice
– Vrsta zrn, če je konfiguriranih več vrst zrn
– Moč arome

Način uporabe funkcije Quick Select [} 21]
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Nastavitve napitka

Kava

Prva vrsta zrn

Količina zrn

Količina vode

Temperatura vode

Dark Espresso Blend (levo)

Profil predkuhanja

Izklop SrednjeKratko Dolgo

1

2

3
4

Cappuccino

1 Trenutno aktiven napitek 2 Vir (kava, mleko itd.)

3 Nastavitveni parametri 4 Drsniki za nastavitev

8.3.2 Nastavitev virov

Nastavitve, ki ste jih opravili med zagonom (Polnjenje virov [} 30]), lahko kadar koli spremenite.

Za vsako posodo je shranjen seznam razpoložljivih virov, s katerega lahko izberete ustreznega.

Dodelitev virov

Nastavitev virov

Posoda za zrnje levo

Posoda za zrnje desno

Posoda za prašek položaj 3

Mleko

Srednje praženje za
espresso

Srednje praženje

Čokolada v prahu

Polnomastno mleko

Mleko v prahu
Posoda za prašek položaj 4

Pripravi vrsto mleka 1 Nastavitev profilov
pene

1. Če želite posodi dodeliti vire, se dotaknite vnap-
rej nastavljene vrste.

2. Na seznamu izberite ustrezno vrsto.

3. Ponovite za vse posode.

4. Za polnjenje vodov za mleko izberite Pripravi
vrsto mleka 1.
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Nastavitev profilov pene

Pri aparatu A300 FM EC lahko nastavite profila za čvrsto in tekočo peno (standardne nastavitve: tekoča pena 10 %
delež zraka, čvrsta pena 35 % delež zraka).

Nastavitev profilov pene

Polnomastno mleko, čvrsta pena topla

Polnomastno mleko, tekoča pena topla

Delež zraka

Delež zraka

Nastavitve za peno

Nastavitve za peno

Preizkusi

Preizkusi

1. Dotaknite se možnosti Nastavitev profilov pene.

2. Z drsnikom nastavite profil za čvrsto in tekočo
peno.

3. Kliknite , da preverite, ali je kakovost pene ustre-
zna.

4. Po potrebi ponovite postopek.

8.3.3 Nastavitev aparata

Jezik

Parameter Območje vrednosti Opombe

Jezik – de (nemščina)
– en (angleščina)
– fr (francoščina)
– ...

Na voljo je 33 jezikov

Jezik se spremeni takoj

Datum in čas

Parameter Območje vrednosti Opombe

Prikaz 12/24 ur 12 ur

24 ur

Datum

– Dan
– Mesec
– Leto

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Nastavite dan

Nastavite mesec

Nastavite leto

Čas

– Ura
– Minuta

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Nastavite uro

Nastavite minute

Časovni pas Izbira časovnega pasu z izbirnega seznama
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Stikalne ure

Osnovne nastavitve

Parameter Območje vrednosti Opombe

Varčevanje z energijo – Aktivno
– Izklop

Pri Aktivno je mogoče nastaviti čas čakanja

Območje: 15‒120 min.

Samodejni vklop/
izklop

– Aktivno
– Izklop

– Vklop in izklop stikalne ure
– Nastavite stikalno uro z nastavitvenim elementom

Nastavitev stikalne ure

Parameter Območje vrednosti Opombe

Dejanje – Vklopi samodejno
– Samodejni izklop

Izbira funkcije stikalne ure

Ura 0 ‑ 23 Nastavitev časa vklopa/izklopa

Minuta 0 ‑ 59

Ponovi vsak ponede-
ljek

– Da
– Ne

Aktiviranje/deaktiviranje stikalne ure na dan

...

Ponovi vsako nedeljo

Nastavitve vode

Nastavitve oskrbe z vodo

Parameter Območje vrednosti Opombe

Vodni filter aktiven – Da
– Ne

– Da: prikaže se drsnik za vnos trajanja uporabe oz.
količine vode za vodni filter (odvisno od uporabljene-
ga filtra)

– Ne: nastavite trdoto vode

Trdota vode Stopnje trdote 1–5 Nastavite izmerjeno trdoto vode na drsniku Merjenje
trdote vode z merilnim trakom [} 25]

Trdoto vode je treba nastaviti pri aparatih s posodo za
vodo in pri aparatih s priključkom za vodo, ki nimajo na-
meščenega vodnega filtra

Tovarniške nastavitve

Parameter Območje vrednosti Opombe

Ponastavitev na tovar-
niške nastavitve

Vse nastavitve, vključno z lastnimi izdelki, bodo izbrisa-
ne!

Ponastavitev izdelkov
na tovarniške nastavi-
tve

Lastne nastavitve izdelkov se bodo izbrisane!
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Sistemske informacije

Kategorija Vrednost

Skupna različica Nameščena različica programske opreme aparata

Različice podsistemov
Aparat Vrsta aparata

Serijska številka [Serijska številka]

FPC Nameščena različica kataloga izdelkov Franke

POP (paket ponudbe izdelkov) Nameščena različica paketa ponudbe izdelkov (vrstni
red/sortiranje izdelkov)

Licenca Aktivna licenca za Franke Digital Services, če je na voljo

Ethernet-naprava A
IP-naslov

MAC-naslov

8.3.4 Upravljanje pravic
Uporabniške vloge imajo naslednjo hierarhijo: servisni tehnik > lastnik > upravljavec > vzdrževalec.

Vloge in pravice

Dejanje Servisni tehnik Lastnik Specialist Upravljavec

Sprememba PIN in ak-
tivacija testnih izdel-
kov

Da (za vse vloge) Da (za podrejene vlo-
ge)

Ne Ne

Dodaj/spremeni/
odstrani/prilagodi iz-
delke

Da Da (zmanjšan obseg
funkcij)

Ne Ne

Ogled števca Da Da Da Ne

Čiščenje Da Da Da Da

Posodobitev program-
ske opreme (USB)

Da Ne Da Ne
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9 POLNJENJE IN PRAZNJENJE

9.1 Polnjenje aparata

OBVESTILO
Napačno polnjenje posod
Aparat zaradi napačnega polnjenja pripravlja pomanjkljive napitke in se lahko poškoduje.

a) Posodo za zrnje napolnite z zrnjem kave.

b) Posodo za prašek napolnite s praškom, ki je primeren za avtomate.

Položaji posod

1 Položaj posode za zrnje 1 2 Položaj posode za zrnje 2

3 Posoda za prašek položaj 3 4 Posoda za prašek položaj 4

9.2 Ravnanje s pražnim zrnjem kave in njihovo shranjevanje
Odločilno merilo za optimalno kakovost napitkov je svežina uporabljenega zrnja kave.

– Praženo kavno zrnje dajte v posodo za zrnje šele neposredno pred uporabo. Tako boste zagotovili močnejšo
aromo pripravljenih napitkov. Dodajte le tolikšno količino, kot jo aparat porabi v naslednjih urah istega dne. Po-
soda za zrnje ni namenjena shranjevanju!

– Posodo za zrnje vedno dobro zaprite. Odprto embalažo s kavo znova dobro zaprite.
– Praženo kavo hranite na hladnem (vendar ne v hladilniku) in suhem mestu, zaščitenem pred sončno svetlobo.
– Praženo kavo naročajte v skladu s potrebami – redno naročanje manjših količin zagotavlja boljšo svežino.
– Izberite manjšo embalažo, npr. 250 ali 500 g namesto 1 kg. Tako se boste izognili shranjevanju embalaže z ne-

porabljeno vsebino ali preveč polni posodi za zrnje.
V določenem časovnem intervalu, npr. v roku enega tedna, preverite porabo. Zabeležite, kdaj ste aparat polnili s ko-
likšno količino kave, da določite količino kave, ki bo zagotavljala svežino v naslednjih urah. V skladu s tem označite
največjo količino polnjenja posode za zrnje, npr. z nalepko.
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9.3 Polnjenje z zrnjem

OPOZORILO
Nevarnost poškodb
Če predmeti pridejo v posodo za zrnje ali v mlin, lahko ostanki letijo ven in povzročijo poškodbe.

a) V posodo za zrnje ali meljavo ne vstavljajte nobenih predmetov.

1. Odstranite pokrov posode za zrnje.

2. Napolnite s kavnimi zrni.

3. Namestite pokrov.

9.4 Nastavitev stopnje mletja
Stopnjo mletja je mogoče nastaviti za vsak mlevni mehanizem posebej. Tovarniška nastavitev: srednja.

– Za bolj fino mletje potisnite ročico v desno.
– Za bolj grobo mletje potisnite ročico v levo.
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9.5 Polnjenje s praškom

1. Odstranite pokrov posode za prašek.

2. Napolnite s praškom, ki je primeren za avtoma-
te.

3. Namestite pokrov.

9.6 Polnjenje posode za vodo

OBVESTILO
Okvara avtomata
Če v posodo za vodo natočite mleko, lahko poškodujete aparat.

a) Posodo za vodo polnite samo z vodo.

b) Če ste posodo za vodo pomotoma napolnili z mlekom, izklopite avtomat iz električnega omrežja in pokličite ser-
viserja.

Optimalna Kakovost vode [} 24] je bistvena tako za kakovost napitkov kot tudi za zanesljivo delovanje in dolgo ži-
vljenjsko dobo aparata.



9 | Polnjenje in praznjenje Franke Kaffeemaschinen AG

40 Navodila za uporabo A300

1. Odprite pokrov.

2. Dvignite posodo za vodo in jo odstranite.

3. Posodo za vodo po potrebi očistite.

max.

4. Posodo za vodo do oznake napolnite s svežo vo-
do. Kakovost vode [} 24]

5. Vstavite napolnjeno posodo za vodo in zaprite
pokrov.

9.7 Polnjenjenje mleka

POZOR
Klice v surovem mleku
Klice v surovem mleku lahko ogrozijo zdravje.

a) Ne uporabljajte surovega mleka.

b) Uporabljajte samo pasterizirano ali trajno mleko.

OBVESTILO
Okvara avtomata
Uporaba napačnih tekočin lahko poškoduje avtomat.

a) Posodo za mleko polnite samo z mlekom.

b) Za čiščenje posode za mleko uporabljajte vodo in blago čistilo.
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OBVESTILO
Slabša kakovost napitkov
Napačno ravnanje z mlekom lahko privede do težav s kakovostjo.

a) Mleko polnite samo v čiste posode.

b) Uporabljajte samo vnaprej ohlajeno mleko (2–5 °C).

c) Notranje strani posode, cevi in pokrova za mleko se dotikajte samo s čistimi rokami ali pa nosite rokavice za
enkratno uporabo.

Po čiščenju ali postopku polnjenja se sistem za mleko pripravi polsamodejno. Upoštevajte navodila v sporočilih o
dogodkih. Dostop do sporočil o dogodkih poteka preko nadzorne plošče.

9.7.1 Polnjenjenje mleka pri SU05

1. Odprite vrata.

2. Vklopite hladilno enoto.

ð Prikaže se trenutna temperatura hladilnega
prostora.

3. Odstranite pokrov posode za mleko s sesalno
cevjo in ga odložite na čisto površino.

4. Posodo napolnite z največ 5 l ohlajenega mleka.

5. Namestite pokrov posode za mleko.

6. Posodo za mleko potisnite v hladilni prostor do
omejevalnika.

7. Zaprite vrata.
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9.8 Praznjenje posode za vložke

OBVESTILO
Nastajanje plesni
Ostanki kave lahko povzročijo nastajanje plesni.

a) Posodo za vložke izpraznite in očistite vsaj enkrat dnevno.

1. Odstranite posodo za vložke.

2. Izpraznite posodo za vložke.

3. Posodo za vložke očistite in posušite.

4. Vstavite posodo za vložke.

9.9 Praznjenje posode za prašek

OBVESTILO
Onesnaženost zaradi praška
Prašek lahko uhaja iz posode za prašek.

a) Posodo za prašek vedno prenašajte v pokončnem položaju in zaprto.
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1. Odstranite posodo za vložke.

2. Odklenite ključavnico na vratih (izbirno) s klju-
čem.

3. Pritisnite zapah na notranji strani in odprite vra-
ta.

4. Povlecite drsnik zapaha.

5. Dvignite in odstranite posodo za prašek.

6. Izpraznite posodo za prašek.

7. Ko namestite prazno posodo za prašek, vstavite
drsnik zapaha.

8. Zaprite vrata.

OBVESTILO
Okrnitev delovanja
Če posoda za prašek ni pravilno zapahnjena, lahko to okrne delovanje avtomata za kavo in kakovost izdelka.

a) Drsnik zapaha potisnite povsem noter.

9.10 Praznjenje hladilne enote

POZOR
Ogrožanje zdravja zaradi nastajanja mikrobov
Zaradi nezadostnega čiščenja se lahko v avtomatu in iztokih nabirajo preostanki živil ter privedejo do onesnaženja
izdelkov.

a) Avtomata ne uporabljajte, če ni bil očiščen v skladu z navodili.

b) Avtomat dnevno čistite in praznite skladno z navodili.

c) O potrebnih čistilnih ukepih obvestite upravljalno osebje.
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OBVESTILO
Pokvarjeno mleko
Mleko se lahko pokvari zaradi nezadostnega hlajenja ali higiene.

a) Uporabljajte samo vnaprej ohlajeno mleko (2,0−5,0 °C).

b) Mleko shranjujte v hladilni enoti samo v času njenega delovanja. Izven časa delovanja hladilne enote, npr. čez
noč, shranjujte mleko v hladilniku.

c) Avtomat in hladilno enoto čistite enkrat dnevno.

d) Sesalne cevi, notranje strani posode za mleko in pokrova za mleko se dotikajte samo s čistimi rokami ali pa no-
site rokavice za enkratno uporabo.

e) Pokrov posode s sesalno cevjo odlagajte samo na čisto površino.

OBVESTILO
Zamašitev sistema za mleko
Če uporabljate neprimerne krpe za čiščenje, lahko vlakna zaidejo v sistem in ga zamašijo. To lahko povzroči po-
škodbo aparata.

a) Za čiščenje posode za mleko uporabljajte krpo iz mikrovlaken.

1. Odprite vrata.

2. Izvlecite posodo za mleko.

3. Mleko shranite v hladilnik ali ga po potrebi od-
stranite.

4. Očistite posodo za mleko, dele, ki prevajajo mle-
ko, in hladilni prostor.

5. Vstavite očiščeno posodo za mleko.

6. Če hladilne enote ne potrebujete več, jo izklopi-
te. Vrata izklopljene hladilne enote nekoliko
odprite, da preprečite ustvarjanje neprijetnega
vonja v notranjosti.
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10 PRIPRAVA NAPITKOV

OPOZORILO
Nevarnost oparin
Zaradi vročih napitkov lahko pride do oparin.

a) Pri rokovanju z vročimi napitki bodite previdni.

b) Uporabljajte samo ustrezne posode za pitje.

10.1 Priprava napitkov s funkcijo Quick Select

1. Pod točilni nastavek postavite ustrezno posodo.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

2. Izberite izdelek

ð Pojavi se predogled izdelka.

3. Izberite možnosti izdelka.

4. Začnite pripravo z zeleno tipko.

ð Napitek se pripravlja.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

ð Takoj ko je izdelek pripravljen, se prikaže izbor
izdelka.
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11 ČIŠČENJE

11.1 Uvod
Pogoj za popoln užitek ob kavi je popolno očiščen avtomat za kavo. Vaš avtomat za kavo čistite vsaj enkrat na dan,
po potrebi pa še pogosteje.

Avtomatsko čiščenje vsebuje čiščenje avtomata za kavo in čiščenje hladilne enote.

Potrebna dodatna oprema
– Čistilne tablete
– Krpa iz mikro vlaken
– Komplet krtač
– Prestrezna posoda (pri aparatih brez priključka za odpadno vodo)

Dodatno potreben pribor pri aparatih s sistemom za mleko

– Čistilo za sistem za mleko
– Pri SU05: posoda za čiščenje

OBVESTILO
Onesnaženi dodatki
Onesnaženi dodatki lahko negativno vplivajo na delovanje avtomata in kakovost napitkov.

a) Dodatke čistite z metodo 5 korakov.

b) Upoštevajte navodila za dodatke.

Snemljivi deli avtomata za kavo niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.

Dodatno je treba ročno očistiti:
– Notranje površine v hladilnem prostoru
– Notranjo stran vrat in vratno tesnilo
– Posodo za mleko in pokrov posode za mleko
– Sesalno cev, sesalni nastavek
– Posodo za prašek

Tedensko čiščenje [} 48]

11.1.1 Metoda 5 korakov

1. Večje umazanije odstranite s čopičem ali krtačo.

2. Dele namočite v vročo vodo z blagim čistilom.

3. Izperite dele.

4. Temeljito izperite dele.

5. Posušite dele.
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Odstranljivi deli

11.2 Zagon čiščenja

OPOZORILO
Nevarnost oparin
Med čiščenjem izstopajo vroče tekočine in para ter lahko povzročijo oparine.

a) Med postopkom ne delajte v bližini izpustov.

Avtomat se po čiščenju preklopi nazaj v raven čiščenja ali v način varčevanja energije. Vaš servisni tehnik vam lah-
ko nastavi želeno možnost.

1. Dotaknite se logotipa Franke zgoraj levo.

2. Vnesite kodo PIN. Kode PIN [} 31]

3. Pritisnite Ok.
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Moje nastavitve

Števec

Čiščenje in vzdrževanje

4. Izberite Čiščenje in vzdrževanje.

Čiščenje avtomata za kavo

Odstranjevanje vodnega kamna iz
avtomata za kavo

Izpiranje avtomata za kavo

Zaščita pred brisanjem

5. Dotaknite se  Čiščenje avtomata za kavo.

6. Za začetek čiščenja pritisnite Da.

7. Upoštevajte navodila v uporabniškem vmesniku
in dokončane korake potrdite z Naprej.

ð Avtomat prikaže naslednji korak.

Pri aparatih brez priključka za odpadno vodo pripravite prestrezno posodo in jo postavite na odcedno rešetko, ko se
poziv prikaže na zaslonu.

11.3 Tedensko čiščenje
Komponente, ki so navedene v tem poglavju, očistite najmanj enkrat tedensko. Ob tem upoštevajte tudi načrt dnev-
nega čiščenja. Če opazite umazanijo, aparat nemudoma očistite. Pri tem upoštevajte navodila za čiščenje.

11.3.1 Čiščenje posode za vodo (če je nameščena)

Dnevno preverjajte, ali sta v posodi za vodo umazanija ali vodni kamen. Morebitno umazanijo ali vodni kamen takoj
očistite.

1. Posodo za vodo odstranite in izpraznite.

2. Posodo za vodo očistite po metodi 5 korakov.
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11.3.2 Čiščenje posode za prašek (če je nameščena)

1. Odstranite posodo za vložke.

2. Odklenite ključavnico na vratih (izbirno) s klju-
čem.

3. Pritisnite zapah na notranji strani in odprite vra-
ta.

4. Povlecite drsnik zapaha.

5. Dvignite in odstranite posodo za prašek.

6. Izpraznite posodo za prašek.

7. Posodo za prašek čistite s krpo. Po potrebi upo-
rabite čistilo. Posodo za prašek obrišite s suho
krpo.

8. Vstavite posodo za prašek.

9. Vstavite drsnik zapaha.

10. Zaprite vrata in vstavite posodo za prašek.

11.3.3 Čiščenje odcednega pladnja in rešetke

OBVESTILO
Iztekajoča tekočina
Velja za aparate s priključkom za odpadno vodo! Če je na odcednem pladnju še voda, lahko ta pri aparatih s prik-
ljučkom za odpadno vodo izteče, ko izvlečete odcedni pladenj.

a) Pred odstranjevanjem odcednega pladnja se prepričajte, da je preostala voda odtekla.
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1. Odcedni pladenj in rešetko očistite po metodi
petih korakov.

2. Temeljito očistite lamele na spodnji strani pokro-
va odcednega pladnja.

Poskrbite, da bo hrbtna stran [1] odcednega pladnja čista in suha na zunanji in notranji strani. Sicer lahko senzor
nivoja odcednega pladnja izda napačno sporočilo.

Če je avtomat za kavo priključen na odtok, sta na hrbtni strani odcednega pladnja nameščena tesnilna obročka [2].
Da se lahko odcedni pladenj povsem zaskoči v svoj položaj, ju je treba navlažiti z vodo. Sicer se lahko zgodi, da ka-
pacitativni senzor ne zazna odcednega pladnja.

11.3.4 Čiščenje zaslona

1. Dotaknite se simbola Nastavitve zgoraj levo.

2. Izberite Čiščenje in vzdrževanje.

3. Izberite zaščito pred brisanjem.

ð Uporabniški vmesnik je zaklenjen za 20 se-
kund.

4. Očistite površino z vlažno krpo.

11.3.5 Čiščenje površine aparata

1. Očistite površino aparata z vlažno krpo. 2. Po potrebi uporabite blago čistilo. OBVESTI-
LO! Ne uporabljajte abrazivnih čistil.
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11.4 Spiranje avtomata za kavo

OPOZORILO
Nevarnost oparin
Med spiranjem izteka vroča voda.

a) Med postopkom ne delajte v bližini izpustov.

b) Ničesar ne odlagajte na pladenj za kapljice.

c) PRI OPARINAH: nemudoma ohladite poškodbo in se glede na stopnjo poškodbe posvetujte z zdravnikom.

Spiranje ne nadomešča dnevnega čiščenja! Spiranje je potrebno za odstranjevanje ostankov v sistemu za kavo in
sistemu za mleko.

Avtomat samodejno spira v določenih časovnih intervalih in ob vklopu ter izklopu.

1. Dotaknite se logotipa Franke zgoraj levo.

2. Vnesite kodo PIN. Kode PIN [} 31]

3. Pritisnite Ok.

Moje nastavitve

Števec

Čiščenje in vzdrževanje

4. Izberite Čiščenje in vzdrževanje.

Čiščenje avtomata za kavo

Odstranjevanje vodnega kamna iz
avtomata za kavo

Izpiranje avtomata za kavo

Zaščita pred brisanjem

5. Pritisnite Spiranje avtomata za kavo in potrdite.

ð Avtomat za kavo se spere.
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11.5 Komplet za nego
Nekatere komponente avtomata za kavo se lahko sčasoma obrabijo ali močno umažejo, zato je treba ustrezno
ukrepati. To se lahko zgodi, preden je potrebno vzdrževanje s strani servisnega tehnika. Za lažje naročanje smo
pripravili seznam zadevnih komponent Naslednje komponente lahko zamenjate sami.

Slika Količina Številka izdelka Opis izdelka Opombe

1 560.0001.696 Modul za kuhanje
Ø 43 z dušilko
0,6 mm

Številka izdelka je navedena na nalepki
desno od kuhalnega modula. V spodaj
navedenem poglavju je opisan ustrezen
postopek.

Menjava modula za kuhanje [} 53]
1 560.0001.697 Modul za kuhanje

Ø 50E z dušilko
0,6 mm

Številka izdelka je navedena na nalepki
desno od kuhalnega modula. V spodaj
navedenem poglavju je opisan ustrezen
postopek.

Menjava modula za kuhanje [} 53]
1 560.0593.645 Glava za penjenje

FCS4070 FM EC
Izvedba FM ali MS je vidna na tipski
ploščici. Tipska ploščica je nameščena
v notranjosti aparata.

Avtomat za kavo [} 17]
1 560.0594.309 Glava za penjenje MS

EC FCS4070
Izvedba FM ali MS je vidna na tipski
ploščici. Tipska ploščica je nameščena
v notranjosti aparata.

Avtomat za kavo [} 17]
1 560.0589.901 Točilni nastavek za

mleko, dvojni
FCS4070

Izvedba pri FM in MS je enaka

1 560.0613.850 Točilni nastavek za
mleko, enojni

1 560.0001.074 Sesalna cev, nameš-
čena 300 mm

Sesalna cev za mleko za hladilno enoto
SU05

Komponente hladilne enote z EasyCle-
an [} 20]

1 560.0486.469 Cev Ø 9/5x1000
MVQ

Sesalna cev 1000 mm za vse druge sis-
teme za mleko. Posamezne sesalne ce-
vi ustrezno skrajšajte. Za hladilno enoto
KE200 je potrebna dolžina cevi
400 mm.

1 560.0001.187 Mešalna komora Za sistem za prašek

1 560.0580.820 Pokrov mešalne ko-
more

Za sistem za prašek
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Slika Količina Številka izdelka Opis izdelka Opombe

2 560.0578.001 Tesnilni obroček
13x1,5 EPDM

Tesnilo za odcedni pladenj z odtokom

Na voljo samo pri izvedbi s priključkom
za vodo

11.5.1 Menjava modula za kuhanje

1. Izpraznite aparat in ga odklopite z omrežnega
napajanja.

2. Odstranite posodo za vložke iz aparata.

3. Odprite vrata aparata.

 

4. Zapah modula za kuhanje sprostite v nasprotni
smeri urnega kazalca.

5. Odstranite modul za kuhanje naprej iz aparata.

6. Vstavite nov modul za kuhanje.

7. Pritrdite zapah modula za kuhanje v smeri urne-
ga kazalca.

8. Zaprite vrata aparata.

9. Vstavite posodo za vložke v aparat.

10. Priključite aparat na električno omrežje.
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12 ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA
Z konstantno kakovost napitkov in zanesljivo delovanje avtomata za kavo je treba redno odstranjevati vodni kamen.
Aparat A300 je opremljen s samodejnim sistemom za odstranjevanje vodnega kamna. Če je potrebno odstranjeva-
nje vodnega kamna, se to prikaže na upravljalni enoti avtomata za kavo. Obloge vodnega kamna lahko nastanejo
zlasti na novo razvitem grelnem vložku, ki zagotavlja varčevanje z energijo.

Za odstranjevanje vodnega kamna lahko uporabite koncentrat sredstva za odstranjevanje vodnega kamna Franke
(številka izdelka 560.0589.837). Tako zagotovite zanesljivo odstranjevanje vodnega kamna.

a) Pravočasno naročite koncentrat sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, da lahko ob pozivu na upravljalni
enoti avtomata za kavo nemudoma opravite postopek odstranjevanja vodnega kamna.

12.1 Intervali za odstranjevanje vodnega kamna
Med zagonom aparata A300 ste takoj pozvani, da določite trdoto vode in podatek vnesete v programsko opremo
Merjenje trdote vode z merilnim trakom [} 25]. Na podlagi tega podatka je izračunana porabljena količina vode do
naslednjega odstranjevanja vodnega kamna.

Aparati brez vodnega filtra
Poziv za odstranjevanje vodnega kamna se prikaže, ko je porabljena izračunana količina vode ali najpozneje po dva-
najstih dneh. Ko se prikaže poziv za odstranjevanje vodnega kamna, je mogoče aparat A300 uporabljati še dva dni.
Nato je aparat blokiran, dokler ne opravite postopka odstranjevanja vodnega kamna.

Aparati s priključkom za vodo in vodnim filtrom
Poziv za odstranjevanje vodnega kamna se prikaže po 12 dneh uporabe. Ko se prikaže poziv za odstranjevanje vo-
dnega kamna, je mogoče aparat A300 uporabljati, dokler ni porabljena preostala količina vode. Nato je aparat blo-
kiran, dokler ne opravite postopka odstranjevanja vodnega kamna.

12.2 Opravi postopek odstranjevanja vodnega kamna
Če je potrebno odstranjevanje vodnega kamna, se na upravljalni enoti prikaže sporočilo. Sporočilo je mogoče izbri-
sati, da ne vpliva ne delovanje. Za začetek postopka odstranjevanja vodnega kamna so na voljo naslednje možnosti:

– Odstranjevanje vodnega kamna ob naslednjem čiščenju (privzeta nastavitev)
– Odstranjevanje vodnega kamna neodvisno od čiščenja – samodejen začetek postopka odstranjevanja vodnega

kamna ob določenem času
– Ročni začetek postopka odstranjevanja vodnega kamna

OBVESTILO
Prekinitev postopka ostranjevanja vodnega kamna
Velja za aparate s posodo za vodo: ko je posoda za vodo prazna ali je odcedni pladenj poln, se samodejno odstra-
njevanje vodnega kamna ne opravi.

a) Pred čiščenjem/odstranjevanjem vodnega kamna izpraznite odcedni pladenj.

b) Pred čiščenjem/odstranjevanjem vodnega kamna napolnite posodo za vodo.

c) Namestite posode za čiščenje na odcednem pladnju v skladu z navodili na upravljalni enoti.

12.2.1 Odstranjevanje vodnega kamna po čiščenju
V skladu s privzeto nastavitvijo se zapadli postopek odstranjevanja vodnega kamna opravi neposredno po nasled-
njem čiščenju brez dodatne potrditve. Uporabniku torej v ta namen ni treba storiti ničesar. Postopek odstranjevanja
vodnega kamna traja pribl. 15–25 min, odvisno od izvedbe aparata. Če je potrebno odstranjevanje vodnega kamna,
aparat pred začetkom čiščenja preveri, ali je na voljo zadostna količina koncentrata sredstva za odstranjevanje vo-
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dnega kamna. Če količina koncentrata sredstva za odstranjevanje vodnega kamna ni zadostna, se prikaže zahteva
za menjavo kartuše za odstranjevanje vodnega kamna. Namestitev nove kartuše za odstranjevanje vodnega kamna
[} 30]

12.2.2 Odstranjevanje vodnega kamna neodvisno od čiščenja

Da postopek odstranjevanja vodnega kamna ne moti uporabe aparata, lahko servisni tehnik nastavi čas za izvedbo
postopka odstranjevanja vodnega kamna izven vašega delovnega časa.

12.2.3 Ročni začetek postopka odstranjevanja vodnega kamna

OPOZORILO
Nevarnost oparin
Med postopkom odstranjevanja vodnega kamna izstopajo vroče tekočine in para, ki lahko povzročijo opekline.

a) Med postopkom ne delajte v bližini izpustov.

1. Dotaknite se logotipa Franke zgoraj levo.

2. Vnesite kodo PIN. Kode PIN [} 31]

3. Pritisnite Ok.

Moje nastavitve

Števec

Čiščenje in vzdrževanje

4. Izberite Čiščenje in vzdrževanje.

Čiščenje avtomata za kavo

Odstranjevanje vodnega kamna iz
avtomata za kavo

Izpiranje avtomata za kavo

Zaščita pred brisanjem

5. Izberite Odstranjevanje vodnega kamna.

ð Začne se samodejni postopek odstranjevanja
vodnega kamna, med katerim prejmete navo-
dila za nadaljnje korake.
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13 ODPRAVLJANJE NAPAK

13.1 Sporočila o napakah
Če se pojavi napaka, se na nadzorni plošči prikaže simbol v skladu s kategorijo napake. Če se ga dotaknete, se pri-
kaže okno z dodatnimi informacijami in navodili za odpravo napake.

Zapri

Zaloga kavnih zrn je prazna. Nasujte

kavna zrna.

2020-05-27
11:35

Sporočilo z navodilom

Pri velikih napakah je treba avtomat znova zagnati.

a) Vnovični zagon aparata [} 58].

b) Če se avtomat ne zažene, preverite napajanje.

c) Če avtomata ne morete znova zagnati oz. če ne morete odpraviti napake, se obrnite na vašega servisnega teh-
nika.

13.1.1 Barvna koda sporočil o napaki

Prehodna prekinitev

Sistem še zaenkrat deluje brez omejitev

Sistem deluje z omejitvami

Posamezni ali vsi viri so zaprti

13.2 Odprava napak na avtomatu za kavo
Sporočilo o napaki/težava Možen vzrok Ukrep

Sporočilo o napaki E663
Pladenj za kapljice poln se
prikaže, čeprav je bil odce-
dni pladenj izpraznjen

Signal senzorja je moten zaradi ostan-
kov v notranjosti odcednega pladnja

Očistite in posušite notranjost odcednega
pladnja. Poleg tega očistite in posušite tudi
vgradni jašek odcednega pladnja

Signal senzorja je moten zaradi vlažne
hrbtne strani odcednega pladnja

Očistite in posušite hrbtno stran odcednega
pladnja
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Sporočilo o napaki/težava Možen vzrok Ukrep

Mleko je zamrznilo Nastavljena želena temperatura hladil-
ne enote je prenizka

Nastavite 1–2 °C višjo želeno temperaturo

– Hladilna enota SU05: držite tipko Set na
regulatorju temperature, dokler želena
temperatura ne začne utripati. Z naviga-
cijskimi tipkami nastavite višjo želeno
temperaturo. Novo želeno temperaturo
potrdite s tipko Set.

– KE200: na hrbtni strani enote KE200 je
nameščen omejevalnik temperature. Z
njim nastavite želeno temperaturo

Mleko je zamrznilo (voda v
hladilnem prostoru)

Tesnilo vrat hladilne enote ne tesni Prepričajte se, da je tesnilo pravilno name-
ščeno in da je mogoče vrata povsem zapreti

Temperatura mleka hladilne
enote ni dosežena

Nezadostno kroženje zraka v hladilni
enoti

Upoštevajte najmanjšo razdaljo med hladilno
enoto in steno (najmanj 50 mm)

Koncentrata sredstva za
odstranjevanje vodnega
kamna ni mogoče dozirati
(sporočilo o napaki E409)

Poškodovano ali umazano tesnilo kartu-
še za odstranjevanje vodnega kamna ali
prazna kartuša za odstranjevanje vo-
dnega kamna

Preverite napolnjenost kartuše za odstranje-
vanje vodnega kamna. Preverite rdeč adapter
s tesnilnim obročkom ter po potrebi odstrani-
te kristale sredstva za odstranjevanje vodne-
ga kamna. Znova opravite postopek odstra-
njevanja vodnega kamna

Kartušo za odstranjevanje
vodnega kamna je treba za-
menjati, čeprav še ni prazna

Poškodovano ali umazano tesnilo kartu-
še za odstranjevanje vodnega kamna

Namestite novo kartušo za odstranjevanje
vodnega kamna in preverite rdeči adapter s
tesnilnim obročkom ter po potrebi odstranite
kristale sredstva za odstranjevanje vodnega
kamna

Napaka merilnika pretoka 1
(sporočilo o napaki E79)

Motnja v pretoku vode Preverite spojko posode oz. priključka za vo-
do

Če se sporočilo o napaki pojavi med izdajo iz-
delka, je najverjetneje zamašena filtrirna
mrežica kuhalnega modula

– Nastavite bolj grobo stopnjo mletja in/ali
zmanjšajte količno za mletje

– Odstranite in izperite kuhalni modul
– Zaženite čiščenje kavnega avtomata

Zaslon na dotik se ne odziva
pravilno

Programska oprema aparata je preo-
bremenjena

Napako je mogoče odpraviti na dva načina:

– Možnost 1: za vnovični zagon 10 sekund
držite rdečo tipko na desni strani uprav-
ljalne enote

– Možnost 2: odklopite aparat za kavo z
električnega omrežja. Po 1 minuti avto-
mat za kavo znova priključite na električ-
no omrežje. Za vklop pritisnite rdečo tip-
ko na desni strani upravljalne enote

Nivo vode v posodi za vodo
ni zaznan

Na notranji steni posode za vodo so os-
tanki ali obloge

Temeljito očistite in izperite posodo za vodo
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Sporočilo o napaki/težava Možen vzrok Ukrep

Ni mleka ali samo mlečna
pena

Sesalna cev oz. cev za mleko ne tesni Preverite položaj točilnega vložka in ga po
potrebi očistite. Hladilna enota SU05: preve-
rite tesnilni obroček na spojki sesalne cevi.
Preverite sesalno cev in jo po potrebi zame-
njajte

Mleko ne izteka pravilno iz
točilnega nastavka za mleko

Točilni nastavek za mleko pri čiščenju
ni bil pravilno demontiran

Zaženite čiščenje avtomata za kavo in name-
stite točilni nastavek za mleko v skladu z na-
vodili na zaslonu na dotik. Točilni nastavek je
sestavni del kompleta za nego, glejte Kom-
plet za nego [} 52]

13.2.1 Vnovični zagon aparata

1. Tipko [1] držite pritisnjeno 10 s.

ð Aparat se znova zažene.

ð Prikaže se začetna slika.

13.3 Pomoč pri težavah s kakovostjo izdelkov
Težava Možni vzroki Možen ukrep

Kava ima medel okus Pregrobo mletje Stopnjo mletja nastavite na bolj fino Nastavi-
tev stopnje mletja

Premalo kave Povečajte količino kave Nastavitev napitkov
[} 32]

Prenizka temperatura Povišajte temperaturo Nastavitev napitkov
[} 32]

Kava je stara Uporabite svežo kavo

Posoda za zrnje ni pravilno zapahnjena Preverite zapahnitev posode za zrnje Polnje-
nje z zrnjem [} 38]

Kava ima čuden okus Slabo mletje Obrnite se na službo za stranke

Minimalna poraba kave Posodo za zrnje napolnite z majhno količino
kavnih zrn

Pokvarjena kavna zrna Zamenjajte kavna zrna

Ostanki čistilnih sredstev Sperite avtomat

Skodelica je umazana Preverite pomivalni stroj

Slaba kakovost vode (klor, trdota itn.) Naročite preverjanje kakovosti vode Kako-
vost vode [} 24]

Kava je grenka Temperatura je previsoka Znižajte temperaturo kave Nastavitev napit-
kov [} 32]
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Težava Možni vzroki Možen ukrep

Preveč fino mletje Stopnjo mletja nastavite na bolj grobo Nasta-
vitev stopnje mletja

Količina kave premajhna Povečajte količino kave Nastavitev napitkov
[} 32]

Praženje pretemno Uporabite svetlejše praženje kave

Okus kave je kisel Prenizka temperatura Povišajte temperaturo kave Nastavitev napit-
kov [} 32]

Praženje presvetlo Uporabite temnejše praženje kave

Pregrobo mletje Stopnjo mletja nastavite na bolj fino Nastavi-
tev stopnje mletja

Doslednost praškov Viskozno Uporabite manj praška, uporabite več vode

Vodeno Uporabite več praška, uporabite manj vode

Prašek je grudast ali vlažen Očistite in posušite sistem praška

Okus praškov Presladko Uporabite manj praška, uporabite več vode

Premalo sladko Uporabite več praška, uporabite manj vode

Nenavaden okus Očistite sistem praška
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14 TEHNIČNI PODATKI

14.1 Podatki zmogljivosti v skladu z DIN 18873-2:2016-02
Podatki veljajo za omrežno napetost 230 V.

Enourna moč Enojno pripravljanje

(Skodelic/h)

Dvojno pripravljanje

(Skodelic/h)

Espresso 124 163

Kava/Café crème 80 92

Vroča voda (200 ml) 96 -

Cappuccino 91 130

Latte macchiato 96 116

Kava z mlekom 93 113

Vroča čokolada 102 -

14.2 Tehnični podatki avtomata za kavo
Teža Pribl. 25 kg, odvisno od opreme

Prostornina posode za zrnje – Brez dodatnih posod za zrnje 1 x 0,5 kg ali 2 x 0,25
kg

– Z dodatnimi posodami za zrnje: 1 x 1,1 kg ali
2 x 0,55 kg

Prostornina posode za prašek Posoda za prašek: 0,5 kg

Dvojna posoda za prašek: 2 x 0,5 kg

Posoda za vodo 4,8 l

Okoljski pogoji Vlažnost zraka: najv. 80 %

Temperatura okolja: 5–32 °C

Emisije hrupa < 70 dB (A)

14.3 Električni priključki avtomata za kavo
Tip Napetost Priključek Moč Varovalka Frekvenca

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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