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1 เพื่อความปลอดภัยของคุณ

1.1 จุดประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 เครื่องชงกาแฟ
– A300 เป็นเครื่องชงกาแฟที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สำหรับชงเครื่องดื่มและมุ่งหมายให้ใช้ในร้านอาหาร สำนักงาน
และในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

– A300 ออกแบบมาให้ใช้งานกับเมล็ดกาแฟ ผงกาแฟที่เหมาะกับเครื่องชงกาแฟอัตโนมัต ิและนมสด
– A300 ออกแบบมาให้ใช้สำหรับชงเครื่องดื่มตามคำแนะนำและข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้
– A300 ออกแบบมาให้ใช้งานในร่ม

หมายเหตุ
– A300 ไม่เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้ง

1.1.2 อุปกรณ์เสริม

เครื่องทำความเย็น
– ใช้เครื่องทำความเย็นเป็นการเฉพาะเพื่อรักษาความเย็นของนมขณะที่ชงกาแฟด้วยเครื่องชงกาแฟ ใช้เฉพาะ
นมที่เย็นแล้วเท่านั้น (2-5 °C หรือ 36–41 °F)

– ใช้เฉพาะสารทำความสะอาดระบบเตรียมนมของ Franke เท่านั้น

หมายเหตุ
– สารทำความสะอาดอื่น ๆ อาจตกค้างในระบบเตรียมนมได้

1.2 ข้อควรรู้ก่อนใช้งานเครื่องชงกาแฟ
– เครื่องชงกาแฟรุ่น A300 ออกแบบมาให้ใช้งานโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
– ผู้ใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น A300 ทุกคนต้องอ่านและทำความเข้าใจคู่มือใช้งาน ซึ่งไม่หมายรวมถึงการใช้เครื่องชง
กาแฟแบบบริการตนเอง

– ต้องมีผู้คอยควบคุมดูแลการใช้เครื่องชงกาแฟแบบบริการตนเองอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ผู้ใช้ได้รับอันตราย
– ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น A300 หรืออุปกรณ์เสริม จนกว่าคุณจะอ่านและทำความเข้าใจคู่มือนี้อย่างละเอียด
ถี่ถ้วน

– ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น A300 หรืออุปกรณ์เสริม หากคุณยังใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ไม่คล่อง
– ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น A300 หากสายเชื่อมต่อของเครื่องชงกาแฟรุ่น A300 หรืออุปกรณ์เสริมชำรุดเสียหาย
– ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น A300 จนกว่าเครื่องชงกาแฟรุ่น A300 หรืออุปกรณ์เสริมจะได้รับการทำความสะอาด
หรือเติมตามที่กำหนดไว้

– ห้ามมิให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น A300 และอุปกรณ์เสริม
– ห้ามมิให้เด็กหรือบุคคลที่พิการทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตใช้
เครื่องชงกาแฟรุ่น A300 และอุปกรณ์เสริมโดยไม่มีผู้ควบคุมดูแล และห้ามมิให้
เด็กหรือบุคคลดังกล่าวเล่นกับเครื่องชงกาแฟรุ่น A300 และอุปกรณ์เสริม

– ห้ามมิให้เด็กทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟรุ่น A300 และอุปกรณ์เสริม
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1.3 คำอธิบายคำแนะนำด้านความปลอดภัยตาม ANSI
ผู้ใช้ต้องสังเกตคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้เพื่อรับรองความปลอดภัยส่วนบุคคลและป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ได้
รับความเสียหาย
สัญลักษณ์และคำเตือนบ่งชี้ระดับความรุนแรงของอันตราย

คำเตือน
“คำเตือน” บ่งชี้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น “อันตราย” บ่งชี้ถึงอันตรายที่อาจเป็นเหตุให้คุณได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต หากไม่หลีกเลี่ยง

ข้อควรระวัง
“ระวัง” บ่งชี้ถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเป็นเหตุให้คุณได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง หากไม่หลีก
เลี่ยง

ข้อสังเกต
“ข้อสังเกต” บ่งชี้ว่าคุณควรระมัดระวังความเสี่ยงที่เครื่องชงกาแฟจะได้รับความเสียหาย

1.4 ข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อใช้เครื่องชงกาแฟ

คำเตือน
อันตรายจากเพลิงไหม้
หากสายไฟมีกระแสไฟฟ้ามากเกินไป ความร้อนที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

a) ห้ามใช้พวกเต้าเสียบสายไฟ เต้ารับแบบพ่วง หรือสายพ่วงเพื่อเชื่อมต่อเครื่องชงกาแฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

คำเตือน
ความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
สายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหายสามารถก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

a) ห้ามเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหายใดๆ กับกริดไฟฟ้า
b) เปลี่ยนสายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหาย 
หากสายไฟติดกันถาวร ให้ติดต่อช่างเทคนิค หากสายไฟไม่ได้ติดกันถาวร ให้สั่งและใช้งานสายไฟชนิดเดิม
เส้นใหม่

c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจักรและสายไฟนั้นไม่ได้อยู่ใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้าหรือเตา
อบ

d) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นไม่ถูกบีบหรือพาดกับของมีคม
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คำเตือน
อันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
ของเหลว/ความชื้นที่เข้าไปในเครื่องชงกาแฟหรือรอยรั่วอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

a) ห้ามฉีดของเหลวหรือน้ำใส่เครื่องชงกาแฟโดยเด็ดขาด
b) ห้ามเทของเหลวใดๆ ลงบนเครื่องชงกาแฟ
c) ห้ามแช่เครื่องชงกาแฟในของเหลว
d) ถอดปลั๊กเครื่องชงกาแฟในกรณีที่มีรอยรั่วหรือของเหลว/ความชื้นเข้าไปในเครื่องชงกาแฟ

คำเตือน
อันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
การใช้งาน การซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

a) ให้ช่างเทคนิคทำการซ่อมแซมชิ้นส่วนไฟฟ้าโดยใช้อะไหล่แท้
b) ให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตและมีคุณสมบัติเหมาะสมทำการบำรุงรักษาเท่านั้น

คำเตือน
อันตรายจากการขาดอากาศหายใจ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกอาจเป็นเหตุให้เด็กขาดอากาศหายใจ

a) เก็บบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้พ้นจากเด็ก

คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยน้ำร้อนออกมาขณะที่ระบบล้างเครื่องทำงาน

a) ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้
b) ห้ามวางของไว้บนถาดรองน้ำ
c) หากถูกลวก ให้ใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณที่ถูกลวกทันท ีและรีบไปพบแพทย์หากบาดแผลสาหัส

คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องดื่มร้อนอาจลวกผิวหนังได้

a) เทหรือชงเครื่องดื่มร้อนด้วยความระมัดระวังทุกครั้ง
b) ใช้ภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มเท่านั้น
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คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยของเหลวและไอร้อนออกมาขณะที่ล้างทำความสะอาด ซึ่งอาจลวกผิวหนังได้

a) ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้

คำเตือน
อันตรายจากการบาดเจ็บ
หากมีวัตถุอยู่ในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบด เศษชิ้นส่วนของวัตถุนั้นอาจกระเด็นออกมาและเป็นเหตุให้คุณได้
รับบาดเจ็บ

a) ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงไปในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบดโดยเด็ดขาด

ข้อควรระวัง
การถูกบาด/หนีบทับ
คุณอาจถูกบาดหรือถูกหนีบทับจากกลไกการเติมของกรวยใส่ผงกาแฟ

a) ทำความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟด้วยความระมัดระวัง

ข้อควรระวัง
การระคายเคืองจากการสารทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟแบบเม็ด สารทำความสะอาดระบบนม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่อง
ชงกาแฟอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือดวงตาได้

a) ปฏิบัติตามคำเตือนอันตรายบนฉลากของสารทำความสะอาดนั้นๆ
b) หลีกเลี่ยงไม่ให้สารสัมผัสตาและผิวหนัง
c) หลังมือหลังสัมผัสสารสารทำความสะอาด
d) ป้องกันไม่ให้สารทำความสะอาดรั่วไหลเข้าไปในเครื่องดื่ม

ข้อควรระวัง
อันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมีการสะสมของเชื้อโรค
หากทำความสะอาดได้ไม่ดีพอ อาจส่งผลให้มีคราบเศษกาแฟตกค้างอยู่ในเครื่องชงกาแฟและท่อจ่ายกาแฟ ซึ่งเป็น
เหตุให้เครื่องดื่มเกิดการปนเปื้อน

a) ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดตามคำแนะนำ
b) ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟตามคำแนะนำเป็นประจำทุกวัน
c) แจ้งมาตรการทำความสะอาดที่จำเป็นให้พนักงานทำความสะอาดรับทราบ
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ข้อควรระวัง
อันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมีการสะสมของเชื้อโรค
อาจมีเชื้อโรคสะสมอยู่ในเครื่องชงกาแฟ หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน

a) ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน (มากกว่า 2 วัน)

ข้อควรระวัง
การสะสมของเชื้อรา
เชื้อราอาจขึ้นกาแฟบดได้

a) เทกาแฟบดออกจากภาชนะแล้วทำความสะอาดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง

ข้อสังเกต
เครื่องชงกาแฟอาจได้รับความเสียหายจากการสะสมของตะกรัน
หากตั้งค่าความกระด้างของน้ำไม่ถูกต้อง ตะกรันจะสะสมในเครื่องชงกาแฟ การสะสมของตะกรันอาจทำให้เครื่อง
ชงกาแฟเสียหายได้

a) วัดความกระด้างของน้ำขณะที่อยู่ในช่วงการทดสอบเบื้องต้น แล้วตั้งค่าความกระด้างของน้ำที่วัดได้ในเมนู
Commissioning การกำหนดความกระด้างของน้ำด้วยแถบวัด [} 25]

ล้างตะกรันเครื่องชงกาแฟ ต้องใช้น้ำยาล้างตะกรันชนิดเข้มข้นของ Franke เท่านั้น (หมายเลขสินค้า 560.0589.837)
น้ำยาตัวนี้รับประกันผลการขจัดคราบตะกรันที่เชื่อถือได้

a) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสั่งซื้อน้ำยาล้างตะกรันชนิดเข้มข้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถล้างตะกรัน
เครื่องทำกาแฟได้ทันทีเมื่อมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องทำกาแฟ
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2 คำอธิบายสัญลักษณ์

2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือ

2.1.1 สัญลักษณ์ที่ควรรู้

สัญลักษณ์ คำอธิบาย

ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ โดยใช้ 5 ขั้นตอนทำความสะอาด

สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงคำแนะนำ เคล็ดลับ และข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติม

บดแบบละเอียด

บดแบบหยาบ

ข้อมูลสำหรับปรับคุณภาพของเครื่องดื่มให้เหมาะสม

ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ระหว่างการดำเนินการสำหรับขั้นตอนเพิ่มเติม
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2.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในซอฟต์แวร์

2.2.1 สัญลักษณ์บนแดชบอร์ดและบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้
หากเกิดข้อผิดพลาด สัญลักษณ์ที่แสดงถึงองค์ประกอบที่ได้รับผลกระทบจะสว่างขึ้นบนแดชบอร์ด การแก้ไขปัญหา [} 57]

สัญลักษณ์ ชื่อ คำอธิบาย

โลโก้ Franke เรียกดูระดับการซ่อมบำรุง

การบำรุงรักษา/การ
ทำความสะอาด

เครื่องชงกาแฟต้องได้รับการทำความสะอาดและ/หรือการบำรุง
รักษา

เมล็ดกาแฟ ไม่มีเมล็ดกาแฟอยู่ในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ หรือไม่ได้ติดตั้งกรวยใส่
เมล็ดกาแฟอย่างถูกต้อง

ภาชนะใส่กาแฟบด ต้องไม่มีอะไรอยู่ในภาชนะใส่กาแฟบด

ล้าง ต้องล้างเครื่องชงกาแฟด้วยตนเองหรือด้วยระบบอัตโนมัติ

เครื่องดื่ม

การชำระเงิน เปิดใช้งานการชำระเงินอยู่

โอนย้ายข้อมูล ระบบกำลังโอนย้ายข้อมูล

เครื่องนับจำนวนเครื่องดื่ม
แต่ละรายการ

การปรับแต่งเฉพาะบุคคล ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มและรูปภาพ
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สัญลักษณ์ ชื่อ คำอธิบาย

ข้อมูล

ไม่ได้ใช้งาน

สแตนด์บาย ตั้งค่าให้เครื่องชงกาแฟอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

ฝาหน้าเครื่องชงกาแฟ ฝาหน้าเครื่องชงกาแฟเปิดอยู่

การบริการ/การกำหนด
ค่า/การจัดการ

ตั้งค่าเครื่อง

ภาษา ตั้งค่าภาษา

การตั้งค่าส่วนผสม ตั้งค่าทรัพยากร

สิทธิ์การเข้าถึง จัดการการอนุญาตผู้ใช้

การล้างคราบตะกรัน ล้างตะกรันเครื่องชงกาแฟ

แก้ไข แก้ไขการตั้งค่า

การตั้งค่าเครื่องดื่ม
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สัญลักษณ์ ชื่อ คำอธิบาย

ข้อมูลระบบ

ตัวนับ

ตัวกรองน้ำ

ถาดรองน้ำ ถาดรองน้ำเต็มหรือไม่ได้ติดตั้งถาดรองน้ำอย่างถูกต้อง

ถังน้ำ ไม่มีน้ำในถังหรือไม่มีถังน้ำ

ผงกาแฟ ไม่มีกรวยใส่ผงกาแฟหรือไม่ได้ติดตั้งกรวยใส่ผงกาแฟอย่างถูกต้อง

นม ไม่มีนมอยู่ในภาชนะใส่นมหรือไม่ได้ติดตั้งภาชนะใส่นมอย่างถูกต้อง

2.2.2 สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับเลื่อนดูตัวเลือกและสั่งการ

สัญลักษณ์ ชื่อ คำอธิบาย

ปุ่มยกเลิก ยกเลิกการชงเครื่องดื่ม

เลือกหน้าถัดไป/ก่อนหน้า เลื่อนดูเมนูที่อยู่ในหน้าต่างๆ

ปุ่มเริ่ม เริ่มการชงเครื่องดื่ม
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2.2.3 รูปภาพข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 เครื่องชงกาแฟไม่สามารถชงเครื่องดื่มที่ไฮไลท์ไว้ได้ เมื่อกดสัญลักษณ์ที่ติดสว่างบนแดชบอร์ด ข้อความแสดงข้อ
ผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

หากทั้งระบบได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ

Close

The door is open. Please close door.

2018-09-06
11:35

โค้ดสีสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
การหยุดชะงักชั่วคราว

ระบบยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

ระบบทำงานได้แค่บางส่วน

วัตถุดิบบางส่วนหรือทั้งหมดถูกล็อก
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3 รายการสินค้าที่จัดส่ง
รายการสินค้าที่จัดส่งอาจแตกต่างกันไปตามการจัดวางอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจได้รับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยตรง
จากผู้ขายหรือจาก Franke Kaffeemaschinen AG ในเมือง Aarburg สวิตเซอร์แลนด์

เครื่องชงกาแฟได้รับการทดสอบด้วยกาแฟและผงกาแฟก่อนที่จะออกจากโรงงาน ดังนั้น A300 อาจมีร่องรอยของ
กาแฟ ผงกาแฟหรือน้ำได้

รายละเอียดสินค้า หมายเลขสินค้า

น้ำยาล้างตะกรันชนิดเข้มข้น 560.0589.837

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเม็ด (100 ชิ้น) 567.0000.010

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเม็ด (สหรัฐฯ/แคนาดา) 567.0000.002

สารทำความสะอาดระบบเตรียมนม (ขวดตวง) 567.0000.005

สารทำความสะอาดระบบเตรียมนม (ขวดตวง) (สหรัฐฯ /
แคนาดา)

567.0000.006

แถบวัดความกระด้างของน้ำ 560.0004.060

แปรงทำความสะอาด 560.0003.728

แปรงขดลวด
(สำหรับอุปกรณ์เสริม SU05)

560.0001.019

แปรงทำความสะอาด 560.0003.716

ผ้าไมโครไฟเบอร์ 560.0002.315

ภาชนะจัดเก็บ (เฉพาะในเครื่องที่ไม่มีการเชื่อมต่อน้ำเสีย) 560.0612.966

ชุดคู่มือ 560.0595.501
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รายละเอียดสินค้า หมายเลขสินค้า

หัวจ่ายนมแบบเดี่ยว
ดูคำแนะนำในการติดตั้งที่แนบมา

560.0613.850
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4 ข้อมูลระบุตัวเครื่อง

4.1 ตำแหน่งของป้ายระบุประเภท

4.1.1 เครื่องชงกาแฟ

แผ่นป้ายระบุประเภทของเครื่องชงกาแฟอยู่บนผนังภายในด้านขวามือ

4.1.2 เครื่องทำความเย็น SU05

แผ่นป้ายระบุประเภทของเครื่องทำความเย็นอยู่ที่ด้านซ้ายบนผนังด้านใน

4.2 รหัสชนิด

4.2.1 เครื่องชงกาแฟ

รหัสประเภท คำอธิบาย

A300 เครื่องชงกาแฟ (ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ)

ซีรี่ส์: A
ขนาดโดยรวม: 300

1G เครื่องบด 1 เครื่อง
2G เครื่องบด 2 เครื่อง
1P 1 อุปกรณ์เติมผงเครื่องดื่ม
2P 2 อุปกรณ์เติมผงเครื่องดื่ม
S1 ก้านสตีม
W3 ถังน้ำภายใน
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รหัสประเภท คำอธิบาย

W4 ท่อจ่ายน้ำ

4.2.2 อุปกรณ์เสริม

รหัสประเภท คำอธิบาย

FM EC FoamMaster (นมร้อนและโฟมนมร้อน)

MS EC ระบบเตรียมนมที่มีระบบทำความสะอาด EasyClean
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5 รายละเอียดของเครื่องชงกาแฟ

5.1 เครื่องชงกาแฟ
ข้อมูลเบื้องต้น
เครื่องชงกาแฟรุ่น A300 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และส่วนประกอบเสริมต่าง ๆ มากมาย โปรดทราบว่าเครื่องชง
กาแฟของคุณอาจมีลักษณะแตกต่างจากรูปภาพตัวอย่างการจัดวางนี้

กรวยใส่เมล็ดกาแฟ

กรวยใส่ผงกาแฟ (อุปกรณ์เผื่อ
เลือก)

หัวจ่ายน้ำร้อน

แผงหน้าปัดควบคุม (จอสัมผัส
ขนาด 8 นิ้ว)

ถาดรองน้ำพร้อมด้วยตะแกรง
บนถาดรองน้ำ

ช่องแบบสอดด้วยตนเอง

ฐานวางแก้ว

(ตัวเลือกเสริม)

ถังน้ำ

ก้านสตีม (อุปกรณ์เผื่อ
เลือก)

ตัวล็อกฝาหน้าเครื่องชง
กาแฟ

5.1.1 เวอร์ชั่น

ระบบน้ำ ชนิดเครื่องดื่ม

A300 ที่มีท่อจ่ายน้ำหลัก A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

A300 ที่มีถังน้ำ A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 ส่วนประกอบมาตรฐาน
– หน้าจอสัมผัสขนาด 8"
– เครื่องบดเครื่องที่หนึ่ง (ด้านหลังทางซ้ายมือ)
– หัวจ่ายน้ำร้อน (ซ้าย)
– ข้อต่อท่อน้ำหลัก/หรือถังน้ำ
– ระบบล้างตะกรันอัตโนมัติ

5.1.3 ส่วนประกอบเสริม
– อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับกรวยใส่เมล็ดกาแฟ
– อุปกรณ์เติมผงเครื่องดื่มแบบเดี่ยว
– อุปกรณ์เติมผงเครื่องดื่มแบบคู่
– ก้านสตีม S1 (ใช้กับ MS EC เท่านั้น)
– การยกขึ้นสูงเหนือพื้น (ใช้ร่วมกับการเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำหลักเท่านั้น)
– ตัวล็อคฝาหน้าเครื่องชงกาแฟ
– กรวยใส่ผงและเมล็ดกาแฟแบบล็อกได้
– บริการดิจิทัลของ Frank

5.2 อุปกรณ์เสริม

5.2.1 ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องทำความเย็นที่มีระบบทำความสะอาด EasyClean

ภาชนะใส่นม

ตัวล็อกฝาหน้าเครื่องชงกาแฟ

จอแสดงผลอุณหภูมิ

ภาชนะทำความสะอาด

สวิตช์เปิด/ปิด
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5.3 อินเทอร์เฟซผู้ใช้

1

2

17:11
08.03.2018

1 ใช้โลโก้ Franke สำหรับเปลี่ยนไปมาระหว่าง
ระดับการซ่อมบำรุงและเมนูเครื่องดื่ม

2 เลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง

5.4 โหมดการทำงาน Quick Select

โหมดการทำงาน Quick Select คือการตั้งค่ามาตรฐานสำหรับเครื่องชงกาแฟแบบบริการตนเอง เมื่อลูกค้าเลือกเครื่อง
ดื่ม ลูกค้าสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มนั้นในขั้นตอนที่สองได ้หากคุณเปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม

โครงสร้างของอินเทอร์เฟซผู้ใช้
– ระดับที่ 1: เมนูเครื่องดื่มสูงสุด 5 หน้า; สามารถแสดงปุ่มผลิตภัณฑ์ 6, 12 หรือ 20 รายการต่อหน้า
– ระดับที่ 2: ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่ม เลือกตัวเลือกผลิตภัณฑ ์เริ่มต้นกระบวนการเตรียมเครื่องดื่ม

การปรับแต่งเฉพาะบุคคล
– แสดง 2x3, 3x4 หรือ 4x5 เมนูเครื่องดื่มต่อหน้า
– การจัดเรียงเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล
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6 การติดตั้ง

6.1 การเตรียมการ
ตำแหน่งการติดตั้ง

– ตำแหน่งการติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาพแวดล้อมที่อนุญาตและต้องไม่ใช่สถานที่กลางแจ้ง
– พื้นผิวที่ติดตั้งเครื่องจะต้องเรียบและอยู่ในระดับตามแนวราบ
– รายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการทางพื้นที่และขนาดของรูสามารถดูได้ในส่วน ขนาดของ A300 [} 23]

การต่อไฟฟ้า
– ต้องติดตั้งเต้ารับอย่างถาวรที่จุดติดตั้ง
– เต้ารับต้องมีโหลดและฟิวส์เชื่อมต่อที่เหมาะสม ค่าการเชื่อมต่อที่กำหนดสามารถดูได้บนแผ่นป้ายระบุประเภท
ของเครื่องชงกาแฟ

– ต้องใช้อุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (RCCB) เพื่อปกป้องการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟของเครื่องชงกาแฟ
– เต้ารับไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับสายไฟ
– ไม่ใช้ปลั๊กพ่วงในการเชื่อมต่อสายไฟกับเต้ารับ

ท่อเชื่อมต่อน้ำเสีย (อุปกรณ์เสริม)
– ท่อเชื่อมต่อน้ำเสียต้องติดตั้งกาลักน้ำ
– กาลักน้ำต้องอยู่ใกล้กับท่อน้ำเสีย
– กาลักน้ำและตำแหน่งของท่อน้ำเสียต้องต่ำกว่าเครื่องชงกาแฟ
– ท่อกาลักน้ำต้องใช้ท่อที่ไหลได้อย่างอิสระ

ท่อจ่ายน้ำคงที ่(เผื่อเลือก)
– ท่อจ่ายน้ำหลักจะต้องอยู่ใกล้กับท่อน้ำ
– ท่อจ่ายน้ำหลักต้องสะอาดและล้างแล้ว
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6.2 ขนาดของ A300
ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
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ตัวเชื่อมต่อเคาน์เตอร์ การทำความสะอาดที่ด้านบนและด้านหลัง
เครื่อง

สำหรับตัวเลือกทิ้งกาแฟ
บดเท่านั้น

ระยะห่างขั้นต่ำ
– ไปที่ผนังด้านหลัง: 50 มม.
– ด้านบน: 200 มม. (สำหรับการบรรจุและการกำจัดกรวยใส่เมล็ดกาแฟ)
– ด้านขวา: 100 มม. (สำหรับเปิดฝาหน้าเครื่อง)

6.3 ข้อกำหนดของแหล่งจ่ายน้ำ

6.3.1 ท่อจ่ายน้ำ
แรงดันน้ำ 80-800 กิโลปาสกาล (.8-8.0 บาร)์

อัตราการไหล > .1 ลิตร/วินาที
อุณหภูมิน้ำ < 25 °C

การเชื่อมต่อกับท่อจ่ายน้ำหลัก น็อตยูเนียน G3/8 และท่ออ่อนเหล็ก l = 1.5 ม.

ต่อเข้ากับชุดท่ออ่อนที่ให้มาเท่านั้น

– ท่อจ่ายน้ำหลักต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อมูลทางเทคนิคและสอดคล้องกับข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล
รัฐ และท้องที่

– ท่อจ่ายน้ำหลักต้องมีอุปกรณ์ป้องกันน้ำไหลย้อน
– ท่อจ่ายน้ำหลักต้องติดตั้งวาล์วหยุดการจ่ายน้ำและเช็ควาล์วที่มีตัวกรองต้นน้ำอยู่ในจุดที่ตรวจสอบได้ ตัวกรอง
ต้องสามารถถอดทำความสะอาดได้

– ห้ามใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการขจัดแคลเซียม
– ไส้กรองที่น้ำหมุนวนรอบแกนได้อย่างน้อย 100 รอบ/นิ้ว (UL)
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6.3.2 คุณภาพน้ำ
ผลรวมความกระด้าง: 4–8° dH GH (ผลรวมความกระด้างของน้ำตามมาตรฐาน

เยอรมน)ี

7–14° fH GH (ผลรวมความกระด้างของน้ำตามมาตรฐาน
ฝรั่งเศส)

4.2–8.3 GPG

70–140 ppm (มก./ล.)

ความกระด้างคาร์บอเนต 3–6° dH KH/50–105 ppm (มก./ล.)

ปริมาณกรด/ค่า pH 6.5–7.5 pH

ปริมาณคลอรีน < 0.5 มก./ล.

ปริมาณคลอไรด์ < 30 มก./ล.

TDS (ค่าของปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ) 30–150 ppm (มก./ล.)

สภาพการนำไฟฟ้า (ที่วัดแล้ว) 50–200 µS/ซม. (ไมโครซีเมนส์)
ปริมาณเหล็ก < 0.3 มก./ล.

– สี: ใส
– รสชาติ: สดชื่นและไม่มีรสชาติ
– กลิ่น: ไม่มีกลิ่นที่รับรู้ได้
– ไม่มีเศษสนิมในน้ำ

6.3.3 การกำหนดความกระด้างของน้ำด้วยแถบวัด

ข้อสังเกต
เครื่องชงกาแฟอาจได้รับความเสียหายจากการสะสมของตะกรัน
หากตั้งค่าความกระด้างของน้ำไม่ถูกต้อง ตะกรันจะสะสมในเครื่องชงกาแฟ การสะสมของตะกรันอาจทำให้เครื่อง
ชงกาแฟเสียหายได้

a) วัดความกระด้างของน้ำขณะที่อยู่ในช่วงการทดสอบเบื้องต้น แล้วตั้งค่าความกระด้างของน้ำที่วัดได้ในเมนู
Commissioning

ระดับความกระด้างของน้ำที่ใช้จะเป็นตัวกำหนดความสามารถของตัวกรองน้ำ (เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งท่อน้ำ
หลักเท่านั้น) และปริมาณน้ำที่อยู่ระหว่างรอบการขจัดคราบตะกรัน เมื่อตั้งค่าระดับความกระด้างในโปรแกรมเครื่อง
แล้ว เครื่องชงกาแฟจะแจ้งให้คุณล้างตะกรันในเวลาที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
ระดับความกระด้างของน้ำที่ใช้จะเป็นตัวกำหนดความสามารถของตัวกรองน้ำ หากทราบระดับความกระด้างใน
โปรแกรมเครื่องแล้ว เครื่องชงกาแฟจะแจ้งให้เปลี่ยนตัวกรองในเวลาที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

บรรจุแถบวัดความกระด้างของน้ำแล้ว

1. นำแถบวัดออกจากบรรจุภัณฑ์
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2. จุ่มแถบวัดลงในน้ำเป็นเวลา 1 วินาที

3. ค่อยๆ สะบัดน้ำส่วนเกินออก

ð สีของแถบวัดจะเปลี่ยนไป

4. หลังจากผ่านไปหนึ่งนาทีให้อ่านระดับความ
กระด้างของน้ำ ระดับความกระด้างของน้ำ
สอดคล้องกับช่องสีแดง

5. ป้อนผลลัพธ์ที่วัดได้ลงในเมนูการบำรุงรักษาบน
เครื่อง การตั้งค่าน้ำ [} 36]

ตารางการแปลง; การแจ้งเตือนการล้างตะกรันสำหรับเครื่องทำกาแฟที่ไม่มีตัวกรองน้ำ

ระดับความ
กระด้าง

ผลลัพธ์ที่แสดงบน
แถบวัด

ความกระด้างของน้ำ การแจ้งเตือนการล้าง
ตะกรันหลังจาก

คำสั่งล้างตะกรันหลัง
จาก

1 1 x สีแดง >5° dH/>6°e/>9°fH 100 ลิตร 125 ลิตร
2 2 x สีแดง >10° dH/>13°e/>18°fH 80 ลิตร 100 ลิตร
3 3 x สีแดง >15° dH/>19°e/>27°fH 60 ลิตร 75 ลิตร
4 4 x สีแดง >20° dH/>25°e/>36°fH 40 ลิตร 50 ลิตร
5 5 x สีแดง >25° dH/>31°e/>45°fH 20 ลิตร 25 ลิตร

ระดับความกระด้าง ผลลัพธ์ที่แสดงบนแถบวัด ความกระด้างของน้ำ

1 1 x สีแดง >5° dH/>6°e/>9°fH

2 2 x สีแดง >10° dH/>13°e/>18°fH

3 3 x สีแดง >15° dH/>19°e/>27°fH

4 4 x สีแดง >20° dH/>25°e/>36°fH

5 5 x สีแดง >25° dH/>31°e/>45°fH

6.4 การตั้งค่าและการเตรียมเครื่องชงกาแฟ

1. ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อหาความเสียหายจาก
การขนส่ง

2. อุปกรณ์สำหรับการแกะบรรจุภัณฑ์

3. ตรวจสอบว่าการจัดส่งเสร็จสมบูรณ์ (ดู รายการ
สินค้าที่จัดส่ง และสั่งซื้อ)

ข้อสังเกต
ความเสียหายจากความร้อนสูง
หากพื้นที่ว่างบริเวณด้านข้างและด้านบนของเครื่องชงกาแฟไม่มากพอ อาจเกิดความร้อนสะสมในเครื่องชงกาแฟ
และเป็นเหตุให้ชำรุดเสียหาย

a) ติดตั้งเครื่องชงกาแฟและเว้นพื้นที่ว่างตามระยะที่กำหนด
b) ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่ที่เว้นว่างไว้
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6.5 ต่อเครื่องเข้ากับระบบน้ำ

ข้อสังเกต
ความเสียหายจากน้ำ
หากการเชื่อมต่อระบบน้ำหลักไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องอาจเกิดความเสียหายจากน้ำได้ บริษัทที่ดำเนินงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อท่อน้ำถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง

a) พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก ท่อจ่ายน้ำ [} 24]

b) ตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วซึมในท่อจ่ายน้ำหลัก

ประแจปากตาย 19 มม.

1 เครื่องชงกาแฟ 2 เครื่องกรองน้ำพร้อมตราปิดผนึก
3 ข้อต่อเครื่องชงกาแฟ 4 ข้อต่อระบบน้ำ
5 ตราปิดผนึก 6 ท่อน้ำ

1. ล้างท่อน้ำและสายจ่ายน้ำให้สะอาดเพื่อกำจัดสิ่ง
สกปรกหรือเศษขยะ

2. เชื่อมต่อท่อน้ำพร้อมตัวกรองเข้ากับเครื่องชง
กาแฟ

3. เชื่อมต่อท่อน้ำพร้อมตราปิดผนึกเข้ากับเครื่องชง
กาแฟ

4. ขันสกรูข้อต่อด้วยมือให้แน่น

 

5. เปิดระบบน้ำ

6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อน้ำหลักว่าไม่มีการรั่วไหล

6.6 เชื่อมต่อระบบน้ำเสีย

ü องค์ประกอบสำหรับยึดท่อน้ำเสีย
1. เชื่อมต่อท่อน้ำเสียเข้ากับเครื่องชงกาแฟ
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2. ใส่ท่อน้ำเสียลงในกาลักน้ำ (เครื่องป้องกันด้าน
สุขอนามัย) เพื่อให้มีทางไหลอิสระ [1] เป็นอย่าง
น้อย 50 mm กาลักน้ำยังคงต้องมีการระบาย
อากาศ

3. ยึดท่อน้ำเสียให้อยู่ในตำแหน่งนี ้[ลูกศร] เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ท่อเลื่อนลงไปในกาลักน้ำหรือดึง
ออกโดยไม่ตั้งใจ

4. เทน้ำลงในถาดรองน้ำและตรวจสอบท่อระบาย
น้ำ

6.7 เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า

คำเตือน
ความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่ไม่ได้ติดตั้งสายดินอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสจากกระแสไฟฟ้า

a) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟได้รับการป้องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกันลัดวงจรลงดิน

คำเตือน
ความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
การใช้งานระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

a) ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติได้รับอนุญาตให้ทำงานกับระบบไฟฟ้า ผู้ที่ได้รับคำสั่งจะได้รับ
อนุญาตให้ทำงานกับระบบไฟฟ้าภายใต้คำแนะนำและการควบคุมดูแลของช่างไฟฟ้าที่ผ่านการฝึกอบรมและมี
คุณสมบัติเท่านั้น

คำเตือน
ความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
สายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหายสามารถก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

a) ห้ามเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหายใดๆ กับกริดไฟฟ้า
b) เปลี่ยนสายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหาย 
หากสายไฟติดกันถาวร ให้ติดต่อช่างเทคนิค หากสายไฟไม่ได้ติดกันถาวร ให้สั่งและใช้งานสายไฟชนิดเดิม
เส้นใหม่

c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจักรและสายไฟนั้นไม่ได้อยู่ใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้าหรือเตา
อบ

d) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นไม่ถูกบีบหรือพาดกับของมีคม

1. เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าเข้าด้วยกัน 2. เชื่อมต่อแต่ละอุปกรณ์เข้ากับระบบไฟฟ้าโดย
แยกออกจากกัน

3. เปิดใช้งานวงจรไฟฟ้า
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6.8 เปิดเครื่องชงกาแฟ

1. กดปุ่ม [1] สั้นๆ

ð เครื่องชงกาแฟเริ่มทำงาน
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7 เปิดเครื่องชงกาแฟครั้งแรก
เมื่อเครื่องชงกาแฟเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า เครื่องจะเปิดเอง เมื่อเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก ซอฟต์แวร์จะนำคุณไปสู่การ
ตั้งค่าพื้นฐานที่จำเป็นต้องกำหนดค่าเมื่อเครื่องเริ่มทำงาน การตั้งค่าพื้นฐานทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภาย
หลัง:

การกำหนดค่า [} 32]

1. ต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

ð เครื่องเริ่มทำงานและเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ
ติดตั้ง

2. แกะฟิล์มกันรอยออกจากหน้าจอ

3. กำหนดการตั้งค่าพื้นฐานตามคำแนะนำบนแผง
หน้าปัดควบคุม - ดูตารางด้านล่าง

ตั้งค่าภาษา เวลา และวันที่

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ภาษา – de (เยอรมัน)
– en (อังกฤษ)
– fr (ฝรั่งเศส)
– ...

มีสามสิบสามภาษาให้เลือก

เปลี่ยนภาษาทันที

การแสดงผลแบบ 12/24 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง

ระยะเวลา
– ชั่วโมง
– นาที

0 – 23/0 – 11

0 – 59

ตั้งค่าชั่วโมง
ตั้งค่านาที

วันที่
– วัน
– เดือน
– ปี

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

ตั้งค่าวัน
ตั้งค่าเดือน
ตั้งค่าปี

เขตเวลา เลือกเขตเวลาจากรายการ

การตั้งค่าระบบน้ำ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ความกระด้างของน้ำ ระดับความกระด้างของน้ำ 1 - 5 ป้อนค่าความกระด้างของน้ำที่วัดได้
การกำหนดความกระด้างของน้ำด้วยแถบวัด [} 25]

ต้องตั้งค่าความกระด้างของน้ำบน
เครื่องที่มีถังเก็บน้ำและเครื่องที่ต่อกับ
ระบบน้ำหลักแต่ไม่มีตัวกรองน้ำ

ตัวกรองน้ำ – ใช่
– ไม่

เชื่อมต่อกับท่อน้ำหลักเท่านั้น

ปริมาณตัวกรอง ประเภทตัวกรองน้ำ
รายการตัวเลือก

ขึ้นอยู่กับตัวกรองที่ใช้และความ
กระด้างของน้ำ
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7.1 ใส่ตลับล้างตะกรัน

1. หยิบภาชนะใส่กาแฟบดออกมา

2. เปิดล็อกฝาหน้าเครื่อง (อุปกรณ์เสริม) ด้วยกุญแจ

3. กดปุ่มกลไกการล็อกจากด้านในและเปิดฝา
เครื่อง

4. หมุนฝาเกลียวออกจากตลับ

5. ลอกตราปิดผนึกออก

6. ใส่ตลับล้างตะกรันที่มุมจากด้านล่างลงในท่อคู่สี
แดง

7. ปิดฝาหน้าเครื่อง

8. เติมภาชนะใส่กาแฟบด

7.2 เติมส่วนผสมในตลับ
แสดงเฉพาะส่วนผสมที่มีอยู่ตามการกำหนดค่าของ A300

ความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟที่ต้องการนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียมเครื่องดื่ม ประเภทของกาแฟคั่วที่
ใช้ และประเภทของกาแฟ ควรใช้เครื่องบดแยกต่างหากเพื่อทำกาแฟเอสเพรสโซ ่คาฟเฟ่ครีม่า และกาแฟที่ไม่มี
คาเฟอีน การกระทำสิ่งนี้ทำให้สามารถกำหนดความหยาบและความละเอียดเฉพาะที่ใช้สำหรับกาแฟคั่วแต่ละ
ประเภท การปรับความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟ [} 39]

เติมส่วนผสมในตลับ
กรวยใส่เมล็ดกาแฟด้านซ้าย

กรวยใส่เมล็ดกาแฟด้านขวา

กรวยใส่ผงกาแฟตำแหน่ง 2

นม

คั่วเอสเปรสโซ่แบบปานกลาง

คั่วแบบปานกลาง

ผงช็อคโกแลต

นมเต็มมันเนย

นมผง
กรวยใส่ผงกาแฟตำแหน่ง 4

ย้อนกลับ ถัดไป

1. เติมวัตถุดิบที่ระบุไว้ในตลับ

2. แตะ Continue

ð คุณได้กำหนดการตั้งค่าที่สำคัญที่สุดและพร้อม
ที่จะจ่ายเครื่องดื่มแก้วแรกของคุณแล้ว

การปรับเครื่องดื่มมาตรฐาน ให้กดปุ่มโลโก้ Franke ด้านซ้ายบน ดูส่วนที่มีชื่อว่า การตั้งค่าเครื่องดื่ม [} 33] ด้วย

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าใด ๆ ที่คุณกำหนดค่าไว้เมื่อทำการทดสอบเครื่องได้ตลอดเวลาโดยไปที่เมนูการบำรุง
รักษา การกำหนดค่า [} 32]
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8 การกำหนดค่า

8.1 เรียกดูระดับการซ่อมบำรุง

1. แตะที่โลโก ้Franke ด้านซ้ายบน

2. ป้อน PIN

3. กด OK

8.2 รหัส PIN
มีการกำหนดรหัส PIN ตั้งต้นมาจากโรงงาน:

เจ้าของ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งาน

รหัส PIN ตั้งต้น 1111 2222 7777

รหัส PIN ของฉัน
 ...  ...  ...

คุณสามารถดูและเปลี่ยนรหัส PIN และ On/Off Machine สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการป้องกันหลัก และสำหรับการเปิด/
ปิดเครื่องชงกาแฟได้ด้วยบทบาทของเจ้าของในเมน ูMy settings >Access rights

8.3 การตั้งค่าของฉัน

Set machine

Resources

Set Drinks

Access rights
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8.3.1 การตั้งค่าเครื่องดื่ม

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

ส่งออก/นำเข้า จัดประเภทเครื่อง
ดื่ม

แก้ไข ซ่อน คัดลอก ปรับได้ เปิด

การดำเนินการ ข้อมูล/ฟังก์ชัน หมายเหตุ

ส่งออก/นำเข้า – สำรองข้อมูลส่วนประกอบ
ทั้งหมดของเครื่องดื่มที่ให้
บริการ (รายการเครื่องดื่ม)

– โหลดข้อมูลสำรอง

– สำรองข้อมูลการตั้งค่าเครื่องดื่มในแฟลชไดรฟ์แบบ
USB ยกตัวอย่างเช่น ก่อนการอัปเดตซอฟต์แวร์

– โหลดข้อมูลการตั้งค่าเครื่องดื่มจากแฟลชไดรฟ์แบบ
USB ไปยังเครื่องชงกาแฟ

จัดประเภทเครื่องดื่ม – เปลี่ยนตำแหน่งเครื่องดื่ม
– กำหนดจำนวนเครื่องดื่มที่แสดง (2x3, 3x4 หรือ 4x5)

1. แตะปุ่ม จัดประเภทเครื่องดื่ม
2. แตะรายการเครื่องดื่มที่คุณต้องการย้าย
3. แตะตำแหน่งที่ต้องการสำหรับเครื่องดื่ม

แก้ไข ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มที่แนะนำ
แสดง/ซ่อน แสดงหรือซ่อนเครื่องดื่มที่มีอยู่
คัดลอก คัดลอกเครื่องดื่มที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับตัวแปร
ปรับได้ – ใช่

– ไม่
เปิด/ปิดใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี ้คุณสามารถ
ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มได้ด้วยวิธีต่อไปนี้หลังจากถูกเลือก:

– ขนาดถ้วย
– ประเภทของเมล็ดกาแฟ ถ้ามีการตั้งค่ามากกว่าหนึ่ง
ประเภทของเมล็ดกาแฟ

– ความเข้มข้นของรสชาติ
โหมดการทำงาน Quick Select [} 21]
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การปรับเปลี่ยนเครื่องดื่ม

กาแฟ
เมล็ดกาแฟชนิด
แรก

ปริมาณเมล็ดกาแฟ

ปริมาณน้ำ

อุณหภูมิน้ำ

ผสมเอสเปรสโซ่แบบเข้ม
(ซ้าย)

โปรไฟล์ก่อนการก
ลั่น

ปิด ปานกลางสั้น ยาว

1

2

3
4

คาปูชิโน

1 เครื่องดื่มที่มีอยู่ 2 ส่วนผสม (กาแฟ นม ฯลฯ)

3 ตัวแปรกำหนดค่า 4 การควบคุมตัวเลื่อน

8.3.2 ตั้งค่าทรัพยากร
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณกำหนดไว้เมื่อทำการทดสอบเครื่อง (เติมส่วนผสมในตลับ [} 31]) ได้ตลอดเวลา

ในแต่ละภาชนะ คุณสามารถเลือกส่วนผสมจากรายการส่วนผสมที่ถูกเก็บข้อมูลไว้ได้

การจัดสรรส่วนผสม

ตั้งค่าส่วนผสม

กรวยใส่เมล็ดกาแฟด้านซ้าย

กรวยใส่เมล็ดกาแฟด้านขวา

กรวยใส่ผงกาแฟตำแหน่ง 3

นม

คั่วเอสเปรสโซ่แบบปาน
กลาง

คั่วแบบปานกลาง

ผงช็อคโกแลต

นมเต็มมันเนย

นมผง
กรวยใส่ผงกาแฟตำแหน่ง 4

เตรียมนมชนิดที ่1 ตั้งค่าลักษณะฟอง

1. ในการจัดสรรส่วนผสมให้กับภาชนะ ให้แตะ
ประเภทของส่วนผสมที่กำหนดไว้

2. เลือกประเภทของส่วนผสมที่เหมาะสมจาก
รายการทั้งหมด

3. ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับภาชนะทั้งหมด

4. หากต้องการเติมนม ให้เลือก เตรียมนมชนิดที ่1
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ตั้งค่าลักษณะฟอง
ใน A300 FM EC คุณสามารถกำหนดค่าลักษณะโฟมสำหรับโฟมแบบละเอียดและแบบหยาบได้ (การตั้งค่ามาตรฐาน:
ฟองนมแบบละเอียดมีอากาศ 10% ฟองนมแบบหยาบมีอากาศ 35%)

ตั้งค่าลักษณะฟอง

นมเต็มมันเนย ฟองนมแบบละเอียด อุ่น

นมเต็มมันเนย ฟองนมแบบหยาบ อุ่น

อัตราร้อยละของอากาศ

อัตราร้อยละของอากาศ

การตั้งค่าฟองนม

การตั้งค่าฟองนม

ทดสอบ

ทดสอบ

1. แตะ ตั้งค่าลักษณะฟอง

2. ใช้ตัวควบคุมแบบเลื่อนเพื่อปรับอัตราร้อยละของ
อากาศในฟองนมแบบละเอียดและแบบหยาบ

3. คลิก เพื่อตรวจสอบว่าฟองนมมีคุณภาพตามที่
คุณต้องการหรือไม่

4. ทำวิธีนี้ซ้ำหากจำเป็น

8.3.3 ตั้งค่าเครื่อง

ภาษา

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ภาษา – de (เยอรมัน)
– en (อังกฤษ)
– fr (ฝรั่งเศส)
– ...

มีสามสิบสามภาษาให้เลือก

เปลี่ยนภาษาทันที

วันที่และเวลา

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

การแสดงผลแบบ
12/24 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง

วันที่
– วัน
– เดือน
– ปี

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

ตั้งค่าวัน
ตั้งค่าเดือน
ตั้งค่าปี

ระยะเวลา
– ชั่วโมง
– นาที

0 – 23/0 – 11

0 – 59

ตั้งค่าชั่วโมง
ตั้งค่านาที
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ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เขตเวลา เลือกเขตเวลาจากรายการ

ตัวจับเวลา
การติดตั้ง

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ประหยัดพลังงาน – ใช้งานอยู่
– ปิด

หากใช้งานอยู่ สามารถตั้งเวลารอได้
ระยะเวลา: 15 - 120 นาที

เปิด/ปิดโดยอัตโนมัติ – ใช้งานอยู่
– ปิด

– เปิดหรือปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา
– ใช้หมุดเพื่อปรับตัวจับเวลา

การปรับตัวจับเวลา

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

การดำเนินการ – เปิดใช้งานอัตโนมัติ
– ปิดใช้งานอัตโนมัติ

เลือกการทำงานของตัวจับเวลา

ชั่วโมง 0 ‑ 23 ตั้งเวลาเปิด/ปิดใช้งาน
นาที 0 ‑ 59

ทำซ้ำทุกวันจันทร์ – ใช่
– ไม่

เปิด/ปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลาโดยขึ้นอยู่กับวัน
...

ทำซ้ำทุกวันอาทิตย์

การตั้งค่าน้ำ
การตั้งค่าระบบน้ำ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ตัวกรองน้ำใช้งานอยู่ – ใช่
– ไม่

– ใช่: •แถบควบคุมแบบเลื่อนปรากฏขึ้นเพื่อป้อนระยะ
เวลาการใช้งาน/ปริมาณน้ำสำหรับตัวกรองน้ำ (ขึ้น
อยู่กับตัวกรองที่ใช้)

– ไม่: ตั้งค่าความกระด้างของน้ำ
ความกระด้างของน้ำ ระดับความกระด้างของน้ำ 1 - 5 ใช้แถบควบคุมแบบเลื่อนในการตั้งค่าความกระด้างของ

น้ำที่วัดได้ การกำหนดความกระด้างของน้ำด้วยแถบวัด [} 25]

ต้องตั้งค่าความกระด้างของน้ำบนเครื่องที่มีถังเก็บน้ำและ
เครื่องที่ต่อกับระบบน้ำหลักแต่ไม่มีตัวกรองน้ำ

การตั้งค่าจากโรงงาน

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

รีเซ็ตเป็นการตั้งค่า
จากโรงงาน

การตั้งค่าทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของคุณเอง
จะหายไป

รีเซ็ตผลิตภัณฑ์
เป็นการตั้งค่าจาก
โรงงาน

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของคุณเองจะหายไป
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ข้อมูลระบบ

หมวดหมู่ ค่า

เวอร์ชันทั้งหมด ซอฟต์แวร์ของเครื่องที่ติดตั้งอยู่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
เวอร์ชั่นระบบย่อย
เครื่องชงกาแฟ ชนิดเครื่อง
หมายเลขลำดับ [หมายเลขลำดับ]

FPC แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ ์Franke ที่ติดตั้งอยู่เป็นเวอร์ชั่น
ปัจจุบัน

POP (รายการเครื่องดื่มที่ให้บริการ) รายการเครื่องดื่มที่ให้บริการที่ติดตั้งอยู่เป็นเวอร์ชั่น
ปัจจุบัน

ใบอนุญาต ใบอนุญาตที่ใช้งานสำหรับบริการดิจิทัลของ Franke ถ้ามี
อุปกรณ์อีเธอร์เน็ต A
ที่อยู ่IP
ที่อยู ่MAC

8.3.4 สิทธิ์การเข้าถึง
บทบาทถูกจัดระเบียบเป็นลำดับขั้นดังต่อไปนี:้ ช่างเทคนิค > เจ้าของ > ผู้ใช้งาน > พนักงานซ่อมบำรุง

บทบาทและสิทธิ์

การดำเนินการ ช่างเทคนิค เจ้าของ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งาน

เปลี่ยน PIN และเปิด
ใช้งานผลิตภัณฑ์
ทดสอบ

ใช่ (สำหรับทุก
บทบาท)

ใช่ (สำหรับบทบาท
ระดับล่าง)

ไม่ ไม่

เพิ่ม/เปลี่ยน/ลบ/
ปรับผลิตภัณฑ์

ใช่ ใช่ (ขอบเขตที่ลดลง) ไม่ ไม่

ดูเครื่องนับจำนวน ใช่ ใช่ ใช่ ไม่
ทำความสะอาด ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
อัปเดตซอฟต์แวร์
(USB)

ใช่ ไม่ ใช่ ไม่
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9 การเติมและการเท

9.1 การเติมเครื่องชงกาแฟ

ข้อสังเกต
การเติมกรวยใส่เม็ดกาแฟไม่ถูกต้อง
การเติมกรวยใส่เม็ดกาแฟไม่ถูกต้องสามารถสร้างเครื่องดื่มที่มีข้อบกพร่องและเครื่องอาจเสียหายได้

a) เติมเมล็ดกาแฟลงในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ
b) เติมผงกาแฟที่เหมาะสำหรับเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติลงในกรวยใส่ผงกาแฟ

ตำแหน่งของภาชนะ

1 กรวยใส่เม็ดกาแฟตำแหน่ง 1 2 กรวยใส่เม็ดกาแฟตำแหน่ง 2

3 กรวยใส่ผงกาแฟตำแหน่ง 3 4 กรวยใส่ผงกาแฟตำแหน่ง 4

9.2 การใช้และการเก็บเมล็ดกาแฟคั่ว
ปัจจัยสำคัญเมื่อพูดถึงคุณภาพที่ดีที่สุดในแต่ละแก้วคือความสดของเมล็ดกาแฟที่ใช้

– อย่าเทเมล็ดกาแฟคั่วลงในกรวยใส่เมล็ดกาแฟจนกว่าคุณจะนำไปทำเครื่องดื่ม การกระทำนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า
คุณจะได้รับรสชาติดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เทในปริมาณที่คุณตั้งใจจะใช้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าในวัน
เดียวกันเท่านั้น กรวยใส่เมล็ดกาแฟไม่ใช่ภาชนะสำหรับจัดเมล็ดกาแฟ

– ปิดกรวยใส่เมล็ดกาแฟให้สนิทเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปิดผนึกบรรจุภัณฑ์กาแฟที่เปิดใช้แล้วให้สนิท
หลังการใช้งาน

– เก็บกาแฟคั่วในที่เย็นและแห้งที่ห่างจากการโดนแสงแดดโดยตรง ห้ามเก็บไว้ในช่องทำความเย็น
– สามารถสั่งซื้อกาแฟคั่วในจำนวนมากเท่าที่คุณต้องการได้ - การสั่งซื้อในปริมาณเล็กน้อยบ่อย ๆ จะทำให้มั่นใจ
ว่าคุณจะได้ดื่มกาแฟที่สดใหม่เสมอ

– เลือกบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ยกตัวอย่างเช่น 250 หรือ 500 กรัม แทน 1 กิโลกรัม ด้วยวิธีนี ้เป็นการหลีกเลี่ยงที่ไม่
ต้องเก็บบรรจุภัณฑ์ที่เปิดแล้วหรือมีเมล็ดกาแฟมากเกินไปในกรวยใส่เมล็ดกาแฟของคุณ

ตรวจสอบจำนวนที่คุณใช้ในช่วงเวลาที่ระบุ ยกตัวอย่างเช่น ตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห ์จดบันทึกว่าเมื่อใดคุณต้อง
เติมและใช้จำนวนเท่าไร และใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเมล็ดกาแฟสดให้บริการในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
เสมอ ทำเครื่องหมายวัดระดับการเติมสูงสุดของกรวยใส่เมล็ดกาแฟแต่ละอัน ยกตัวอย่างเช่น ใช้สติกเกอร์
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9.3 การเติมเมล็ดกาแฟ

คำเตือน
อันตรายจากการบาดเจ็บ
หากมีวัตถุอยู่ในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบด เศษชิ้นส่วนของวัตถุนั้นอาจกระเด็นออกมาและเป็นเหตุให้คุณได้
รับบาดเจ็บ

a) ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงไปในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบดโดยเด็ดขาด

1. ยกฝากรวยใส่เมล็ดกาแฟ

2. เติมเมล็ดกาแฟ

3. ปิดฝาให้สนิท

9.4 การปรับความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟ
คุณสามารถปรับความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟที่เครื่องบดแต่ละเครื่องได ้การตั้งค่าเริ่มต้น: ปานกลาง

– สำหรับเมล็ดกาแฟที่บดละเอียด ดันก้านปรับเครื่องบดไปทางขวา
– สำหรับเมล็ดกาแฟที่บดหยาบ ดันก้านปรับเครื่องบดไปทางซ้าย
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9.5 การเติมผงกาแฟ

1. ถอดฝากรวยใส่ผงกาแฟ

2. เติมผงกาแฟที่เหมาะสำหรับเครื่องชงกาแฟ
อัตโนมัติลงในกรวยใส่ผงกาแฟ

3. ปิดฝาให้สนิท

9.6 การเติมน้ำลงในถังน้ำ

ข้อสังเกต
เครื่องชงกาแฟได้รับความเสียหาย
การเทนมลงในถังน้ำอาจเป็นไปได้ที่จะทำให้เครื่องชงกาแฟชำรุดได้

a) ถังน้ำมีไว้ใส่น้ำเพียงอย่างเดียว
b) ถอดปลั๊กเครื่องชงกาแฟออก แล้วติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากมีการเติมนมลงในถังน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ

ความเหมาะสม คุณภาพน้ำ [} 25] เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณภาพของเครื่องดื่ม รวมถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและการ
ทำงานที่เชื่อถือได้ของเครื่องชงกาแฟด้วย

1. เปิดฝา 2. ยกและถอดถังน้ำออก
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3. ทำความสะอาดถังน้ำหากจำเป็น

max.

4. เติมน้ำสะอาดลงไปจนถึงระดับที่กำหนดไว้ คุณภาพน้ำ
[} 25]

5. ใส่ถังน้ำที่มีน้ำเต็มกลับเข้าไปแล้วปิดฝา

9.7 การเติมนม

ข้อควรระวัง
เชื้อโรคในนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
เชื้อโรคในนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

a) ห้ามใช้นมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
b) ใช้เฉพาะนมที่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์หรือนมสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน

ข้อสังเกต
เครื่องชงกาแฟอาจได้รับความเสียหาย
การใช้ของเหลวผิดประเภทอาจทำให้เครื่องชงกาแฟเสียหาย

a) เติมนมลงในภาชนะใส่นมเท่านั้น
b) ใช้น้ำและสารทำความสะอาดอ่อนๆ เพื่อทำความสะอาดภาชนะใส่นม

ข้อสังเกต
เครื่องดื่มรสชาติแย่
การเตรียมนมผิดวิธีอาจเป็นเหตุให้คุณภาพเครื่องดื่มลดลง

a) เติมนมลงในภาชนะที่สะอาดเท่านั้น
b) ใช้เฉพาะนมที่เย็นแล้วเท่านั้น (2-5 °C)

c) จับด้านในของภาชนะใส่นม ท่ออ่อนส่งนม และฝาภาชนะใส่นม หลังจากที่ฆ่าเชื้อบนมือหรือใส่ถุงมืออนามัยแล้ว
เท่านั้น

เครื่องชงกาแฟจะทดสอบความพร้อมใช้ของระบบเตรียมนมโดยกึ่งอัตโนมัติ หลังจากการทำความสะอาดหรือเติมนม
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อความแจ้งเตือน คุณสามารถดูข้อความแจ้งเตือนผ่านทางแดชบอร์ด
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9.7.1 การเติมนมสำหรับ SU05

1. เปิดฝาหน้าเครื่อง

2. เปิดเครื่องทำความเย็น

ð หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิปัจจุบันในช่อง
ทำความเย็น

3. ถอดฝาของภาชนะใส่นมที่มีท่อดูด แล้ววางบน
พื้นผิวที่สะอาด

4. เติมนมเย็นลงในภาชนะที่บรรจุได้สูงถึง 5 ลิตร

5. เปลี่ยนฝาภาชนะใส่นม

6. เลื่อนภาชนะใส่นมกลับเข้าช่องทำความเย็น

7. ปิดฝาหน้าเครื่อง

9.8 การเทกาแฟบดออกจากภาชนะใส่กาแฟบด

ข้อสังเกต
การสะสมของเชื้อรา
เศษกาแฟที่ตกค้างอาจเป็นเหตุให้เกิดการสะสมของเชื้อรา

a) เทกาแฟบดออกจากภาชนะแล้วทำความสะอาดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
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1. หยิบภาชนะใส่กาแฟบดออกมา

2. นำกาแฟบดออกจากภาชนะใส่กาแฟบดให้หมด

3. ทำความสะอาดภาชนะใส่กาแฟบดแล้วเช็ดให้
แห้ง

4. เติมภาชนะใส่กาแฟบด

9.9 เทผงกาแฟออกจากกรวย

ข้อสังเกต
การปนเปื้อนจากผงกาแฟ
ผงกาแฟอาจร่วงหล่นจากกรวยใส่ผงกาแฟ

a) ถือกรวยใส่ผงกาแฟในลักษณะตั้งตรงก่อนเคลื่อนย้ายทุกครั้ง รวมทั้งดูให้แน่ใจว่ากรวยปิดอยู่

1. หยิบภาชนะใส่กาแฟบดออกมา

2. เปิดล็อกฝาหน้าเครื่อง (อุปกรณ์เสริม) ด้วยกุญแจ

3. กดปุ่มกลไกการล็อกจากด้านในและเปิดฝา
เครื่อง

4. ดึงตัวเลื่อนล็อก
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5. ยกกรวยใส่ผงกาแฟขึ้น แล้วถอดออก

6. เทผงกาแฟออกจากกรวย

7. หลังจากเปลี่ยนกรวยใส่ผงกาแฟที่เทแล้ว ดันตัว
เลื่อนล็อกกลับ

8. ปิดฝาหน้าเครื่อง

ข้อสังเกต
การทำงานได้ไม่เต็มที่
หากกรวยใส่ผงกาแฟไม่ได้ล็อกเข้าที่อย่างถูกต้อง เครื่องชงกาแฟอาจทำงานได้ไม่เต็มที่และส่งผลให้คุณภาพของ
เครื่องดื่มลดลง

a) ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

9.10 การถอดภาชนะใส่นมออกจากเครื่องทำความเย็น

ข้อควรระวัง
อันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมีการสะสมของเชื้อโรค
หากทำความสะอาดได้ไม่ดีพอ อาจส่งผลให้มีคราบเศษกาแฟตกค้างอยู่ในเครื่องชงกาแฟและท่อจ่ายกาแฟ ซึ่งเป็น
เหตุให้เครื่องดื่มเกิดการปนเปื้อน

a) ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดตามคำแนะนำ
b) ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟตามคำแนะนำเป็นประจำทุกวัน
c) แจ้งมาตรการทำความสะอาดที่จำเป็นให้พนักงานทำความสะอาดรับทราบ

ข้อสังเกต
นมบูด
อากาศที่ไม่เย็นพอและการดูแลสุขอนามัยที่ไม่เพียงพอสามารถทำให้นมบูดได้

a) ใช้เฉพาะนมที่เย็นแล้วเท่านั้น (2.0−5.0 °C)

b) เก็บนมไว้ในช่องแช่เย็นก็ต่อเมื่อเครื่องทำความเย็นกำลังทำงานเท่านั้น เก็บนมไว้ในช่องแช่เย็นนอกเวลา
ทำการ เช่น ในตอนกลางคืน

c) ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องทำความเย็นวันละครั้ง
d) สัมผัสสายดูด ด้านนอกของภาชนะใส่นม และฝาปิดภาชนะใส่นมหลังทำความสะอาดมือของคุณแล้ว หรือเมื่อ
สวมใส่ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้งเท่านั้น

e) วางฝาของภาชนะและสายดูดบนพื้นผิวที่สะอาดเท่านั้น
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ข้อสังเกต
การอุดตันในระบบนม
เส้นใยจากผ้าทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมสามารถเข้าสู่ระบบและทำให้เกิดการอุดตัน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อ
เครื่องได้

a) ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ทำความสะอาดภาชนะใส่นม

1. เปิดฝาหน้าเครื่อง

2. ดึงภาชนะใส่นมออกมา

3. แช่นมในเครื่องทำความเย็น หรือเททิ้งหาก
จำเป็น

4. ทำความสะอาดภาชนะใส่นม ช่องทำความเย็น
รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่สัมผัสกับนม

5. ใส่ภาชนะใส่นมที่สะอาด

6. ปิดเครื่องทำความเย็น หากไม่จำเป็นต้องใช้ หลัง
จากที่ปิดเครื่องแล้ว ให้แง้มฝาหน้าเครื่อง
ทำความเย็นไว้เล็กน้อยเพื่อระบายกลิ่น
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10 การชงเครื่องดื่ม

คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องดื่มร้อนอาจลวกผิวหนังได้

a) เทหรือชงเครื่องดื่มร้อนด้วยความระมัดระวังทุกครั้ง
b) ใช้ภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มเท่านั้น

10.1 การจ่ายเครื่องดื่มด้วย Quick Select

1. วางภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มใต้หัวจ่าย

Cappuccino

11:35
2020-05-27

2. เลือกเครื่องดื่ม

ð ภาพตัวอย่างเครื่องดื่มจะปรากฏขึ้น

3. เลือกตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม

4. กดปุ่มเขียวเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมเครื่องดื่ม

ð กำลังเตรียมเครื่องดื่ม

Cappuccino

11:35
2020-05-27

ð หน้าจอเลือกเครื่องดื่มจะปรากฏขึ้นเมื่อชง
เครื่องดื่มเสร็จแล้ว
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11 การทำความสะอาด

11.1 ข้อมูลเบื้องต้น
กาแฟที่หอมอร่อยมาจากเครื่องชงกาแฟที่สะอาดหมดจด ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
และสามารถทำได้บ่อยกว่านี้ หากจำเป็น
กระบวนการทำความสะอาดอัตโนมัติประกอบด้วยการทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟและเครื่องทำความเย็น

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น
– ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเม็ด
– ผ้าไมโครไฟเบอร์
– ชุดแปรง
– ภาชนะจัดเก็บ (เฉพาะในเครื่องที่ไม่มีการเชื่อมต่อน้ำเสีย)

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับเครื่องที่มีระบบเตรียมนม

– สารทำความสะอาดระบบเตรียมนม
– ที่ม ีSU05: การทำความสะอาดภาชนะ

ข้อสังเกต
ชิ้นส่วนที่สกปรก
ชิ้นส่วนที่สกปรกอาจส่งผลเสียต่อการทำงานของเครื่องชงกาแฟและคุณภาพของเครื่องดื่มที่ชง

a) ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ โดยใช้ 5 ขั้นตอนทำความสะอาด
b) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน

ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ของเครื่องชงกาแฟนั้นไม่ปลอดภัยต่อเครื่องล้างจาน

ส่วนอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการทำความสะอาดด้วยตนเอง
– พื้นผิวด้านในของช่องทำความเย็น
– ด้านในของฝาหน้าเครื่องและแหวนกันรั่ว
– ภาชนะใส่นมและฝาภาชนะใส่นม
– สายดูดและหัวดูด
– กรวยใส่ผงกาแฟ

การทำความสะอาดรายสัปดาห์ [} 49]

11.1.1 5 ขั้นตอนทำความสะอาด

1. ใช้แปรงทำความสะอาดหรือแปรงทาสีในการ
ปัดเศษสิ่งสกปรก

2. จุ่มชิ้นส่วนในน้ำร้อนที่ผสมสารทำความสะอาด
อ่อนๆ

3. ขัดชิ้นส่วน

4. ล้างให้สะอาดหมดจด

5. เช็ดให้แห้ง
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ชิ้นส่วนที่ถอดได้

11.2 การเริ่มกระบวนการทำความสะอาด

คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยของเหลวและไอร้อนออกมาขณะที่ล้างทำความสะอาด ซึ่งอาจลวกผิวหนังได้

a) ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทำความสะอาด เครื่องชงกาแฟจะสลับกลับไปที่ระดับการซ่อมบำรุงหรือโหมดประหยัด
พลังงาน ช่างเทคนิคสามารถตั้งค่าในแบบที่คุณต้องการได้

1. แตะที่โลโก ้Franke ด้านซ้ายบน

2. ป้อน PIN รหัส PIN [} 32]

3. กด OK
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My settings

Counters

Cleaning and maintenance

4. เลือก Cleaning and maintenance

การทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ

การล้างตะกรันออกจากเครื่องชง
กาแฟ

การล้างเครื่องชงกาแฟ

การป้องกันการเช็ด

5. แตะ  Clean Coffee Machine

6. ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น กด ใช่ เพื่อเริ่ม
กระบวนการทำความสะอาด

7. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้และ
ยืนยันขั้นตอนแต่ละขั้นโดยการเลือก ถัดไป

ð เครื่องชงกาแฟแสดงขั้นตอนถัดไป

สำหรับเครื่องที่ไม่มีท่อเชื่อมต่อน้ำเสีย ให้เตรียมภาชนะจัดเก็บไว้แล้ววางลงในตะแกรงรองน้ำเมื่อมีการแจ้งเตือนที่
เกี่ยวข้องปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

11.3 การทำความสะอาดรายสัปดาห์
นอกเหนือจากกระบวนการทำความสะอาดประจำวันแล้ว ให้ทำความสะอาดส่วนประกอบของเครื่องที่ระบุไว้ในส่วน
นี้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ทำความสะอาดเครื่องทันทีหากพบว่าสกปรกหรืออุดตัน ทำตามคำแนะนำในการทำความ
สะอาดเมื่อเป็นเช่นนั้น

11.3.1 การทำความสะอาดถังน้ำ (ถ้ามี)
ตรวจสอบถังน้ำทุกวันเพื่อดูฝุ่นและตะกรัน หากมีสิ่งสกปรกหรือตะกรัน ให้ล้างออกทันที
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1. ถอดถังน้ำออกมาและเทน้ำทิ้งให้หมด

2. ทำความสะอาดถังน้ำโดยใช้ 5 ขั้นตอนทำความ
สะอาด

11.3.2 การทำความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟ (ถ้ามี)

1. หยิบภาชนะใส่กาแฟบดออกมา

2. เปิดล็อกฝาหน้าเครื่อง (อุปกรณ์เสริม) ด้วยกุญแจ

3. กดปุ่มกลไกการล็อกจากด้านในและเปิดฝา
เครื่อง

4. ดึงตัวเลื่อนล็อก

5. ยกกรวยใส่ผงกาแฟขึ้น แล้วถอดออก

6. เทผงกาแฟออกจากกรวย

7. ทำความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟโดยใช้ผ้า ใช้
ผงซักฟอกหากจำเป็น เช็ดด้านในของกรวยใส่
ผงกาแฟด้วยผ้าแห้ง

8. ต่อกรวยใส่ผงกาแฟกลับเข้าที่

9. ดันตัวเลื่อนล็อกกลับ

10. ปิดฝาหน้าและใส่กรวยใส่ผงกาแฟเข้าไป

11.3.3 ทำความสะอาดถาดรองน้ำและตะแกรงรองน้ำ

ข้อสังเกต
ของเหลวที่รั่วออกมา
ใช้กับเครื่องที่มีการเชื่อมต่อน้ำเสีย ในเครื่องที่มีการเชื่อมต่อท่อน้ำเสีย ถ้าน้ำยังคงอยู่ในถาดรองน้ำ น้ำอาจหกได้
เมื่อนำถาดรองน้ำทิ้งออก

a) ก่อนที่จะนำถาดรองน้ำทิ้งออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำที่เหลือได้ระบายออกแล้ว
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1. ทำความสะอาดถาดรองน้ำและตะแกรงรองน้ำ
โดยใช้ 5 ขั้นตอนทำความสะอาด

2. ทำความสะอาดบริเวณที่ยื่นออกมาจากพื้นผิว
อย่างละเอียดที่ด้านล่างของฝาปิดถาดรองน้ำ

ด้านหลัง [1] ของถาดรองน้ำจะต้องสะอาดและแห้งทั้งด้านในและด้านนอก หากไม่เป็นเช่นนั้นอาจทำให้เซ็นเซอร์วัด
ระดับต่อเนื่องของถาดรองน้ำแจ้งเตือนด้วยความผิดพลาด

หากเครื่องชงกาแฟเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียจะมีโอริงสองวง [2] ที่ด้านหลังของถาดรองน้ำ สิ่งเหล่านี้ต้องทำให้
เปียกเพื่อให้ถาดรองน้ำหยดสามารถล็อคเข้าที่ได้อย่างถูกต้อง มิฉะนั้นเซ็นเซอร์ที่มีประจุไฟฟ้าไม่สามารถตรวจจับ
ถาดรองน้ำได้

11.3.4 การทำความสะอาดหน้าจอ

1. แตะที่สัญลักษณ์ ตั้งค่า ด้านซ้ายบน

2. เลือก การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

3. เลือกการป้องกันการเช็ด

ð ระบบจะล็อกอินเทอร์เฟซการทำงานเป็นเวลา
20 วินาที

4. ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด

11.3.5 การทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่องชงกาแฟ

1. ทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำบิด
หมาด

2. หากจำเป็นให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ข้อ
สังเกต! อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
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11.4 ระบบล้างเครื่องชงกาแฟ

คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยน้ำร้อนออกมาขณะที่ระบบล้างเครื่องทำงาน

a) ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้
b) ห้ามวางของไว้บนถาดรองน้ำ
c) หากถูกลวก ให้ใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณที่ถูกลวกทันท ีและรีบไปพบแพทย์หากบาดแผลสาหัส

ระบบล้างเครื่องไม่สามารถใช้แทนการทำความสะอาดในแต่ละวันได้! ระบบล้างเครื่องใช้สำหรับกำจัดสิ่งตกค้างใน
ระบบจ่ายกาแฟและนม

เครื่องชงกาแฟจะได้รับการล้างด้วยระบบอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาหนึ่งและหลังจากที่เปิดหรือปิดเครื่อง

1. แตะที่โลโก ้Franke ด้านซ้ายบน

2. ป้อน PIN รหัส PIN [} 32]

3. กด OK

My settings

Counters

Cleaning and maintenance

4. เลือก Cleaning and maintenance

การทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ

การล้างตะกรันออกจากเครื่องชง
กาแฟ

การล้างเครื่องชงกาแฟ

การป้องกันการเช็ด

5. แตะที ่Rinse Coffee Machine แล้วยืนยัน

ð ระบบกำลังล้างเครื่องชงกาแฟ
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11.5 ชุดดูแล
เมื่อเวลาผ่านไปส่วนประกอบของเครื่องชงกาแฟบางชิ้นอาจมีการสึกหรอหรืออาจสกปรกมากและจะต้องเปลี่ยนใหม่
อาจเป็นเช่นนี้แม้ยังไม่ถึงกำหนดการบริการบำรุงรักษาจากช่างเทคนิค เราได้รวบรวมรายการของชิ้นส่วนที่เป็น
ปัญหาเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อชิ้นส่วนใหม่ คุณสามารถเปลี่ยนส่วนประกอบต่อไปนี้ได้ด้วยตนเอง

รูปภาพ ปริมาณ หมายเลขสินค้า รายละเอียดสินค้า หมายเหตุ

1 560.0001.696 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางโมดูลการ
ชงกาแฟ 43 พร้อมรู
ขนาด 0.6 มม.

หมายเลขรายการสามารถพบได้บน
ฉลากที่ด้านข้างของโมดูลการชงกาแฟ
ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงขั้นตอนที่จำเป็น
เปลี่ยนโมดูลการชงกาแฟ [} 54]

1 560.0001.697 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางโมดูลการ
ชงกาแฟ 50E พร้อมรู
ขนาด 0.6 มม.

หมายเลขรายการสามารถพบได้บน
ฉลากที่ด้านข้างของโมดูลการชงกาแฟ
ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงขั้นตอนที่จำเป็น
เปลี่ยนโมดูลการชงกาแฟ [} 54]

1 560.0593.645 หัวเครื่องตีฟองนม
FCS4070 FM EC

ดูแผ่นป้ายระบุประเภทเพื่อค้นหา
เวอร์ชัน (FM หรือ MS) แผ่นป้ายระบุ
ประเภทอยู่ด้านในเครื่อง
เครื่องชงกาแฟ [} 17]

1 560.0594.309 หัวเครื่องตีฟองนม MS
EC FCS4070

ดูแผ่นป้ายระบุประเภทเพื่อค้นหา
เวอร์ชัน (FM หรือ MS) แผ่นป้ายระบุ
ประเภทอยู่ด้านในเครื่อง
เครื่องชงกาแฟ [} 17]

1 560.0589.901 หัวจ่ายนมแบบคู่
FCS4070

รุ่น FM และ MS เหมือนกัน

1 560.0613.850 หัวจ่ายนมแบบเดี่ยว

1 560.0001.074 สายดูด ประกอบแล้ว
ขนาด 300 มม.

สายดูดนมสำหรับเครื่องทำความเย็น
SU05

ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องทำความเย็นที่มีระบบทำความสะอาด
EasyClean [} 20]

1 560.0486.469 เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของท่อ 9/5x1000
MVQ

ท่อดูดขนาด 1000 มม. สำหรับระบบ
เตรียมนมอื่นๆ ทั้งหมด ร่นท่อตามที่
ต้องการ เครื่องทำความเย็น KE200 ต้อง
ใช้ท่อที่มีความยาว 400 มม.

1 560.0001.187 ช่องผสม สำหรับระบบเตรียมผงกาแฟ

1 560.0580.820 ฝาปิดช่องผสม สำหรับระบบเตรียมผงกาแฟ

2 560.0578.001 O-ring 13x1.5 EPDM ผนึกสำหรับถาดรองน้ำหยดพร้อมท่อ
ระบายน้ำ
เฉพาะรุ่นที่มีการเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำ
หลัก
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11.5.1 เปลี่ยนโมดูลการชงกาแฟ

1. ทำให้เครื่องให้ว่างเปล่าและถอดปลั๊กเครื่องชง
กาแฟ

2. หยิบภาชนะใส่กาแฟบดออกมาจากเครื่อง

3. เปิดฝาหน้าเครื่อง

 

4. ปลดล็อคโมดูลการชงกาแฟในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกา

5. นำโมดูลการชงกาแฟออกมาโดยดึงไปข้างหน้า

6. ใส่โมดูลการชงกาแฟใหม่

7. ติดตั้งกลไกการล็อคโมดูลการชงกาแฟใน
ทิศทางตามเข็มนาฬิกา

8. ปิดฝาหน้าเครื่อง

9. วางภาชนะใส่กาแฟบดกลับเข้าไปในเครื่อง

10. ต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก
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12 การล้างคราบตะกรัน
เพื่อรักษาคุณภาพสูงของเครื่องดื่มในแก้วอย่างสม่ำเสมอและให้แน่ใจว่าเครื่องชงกาแฟทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์นี ้A300 มีระบบล้างตะกรันอัตโนมัติ หากจำเป็นต้องล้างตะกรัน เครื่องชงกาแฟระบุสิ่งนี้
ไว้บนแผงหน้าปัดควบคุม ตะกรันมีแนวโน้มที่จะก่อตัวขึ้นในตลับทำความร้อนแบบใหม่ที่ประหยัดพลังงาน

ล้างตะกรันเครื่องชงกาแฟ ต้องใช้น้ำยาล้างตะกรันชนิดเข้มข้นของ Franke เท่านั้น (หมายเลขสินค้า 560.0589.837)
น้ำยาตัวนี้รับประกันผลการขจัดคราบตะกรันที่เชื่อถือได้

a) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสั่งซื้อน้ำยาล้างตะกรันชนิดเข้มข้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถล้างตะกรัน
เครื่องทำกาแฟได้ทันทีเมื่อมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องทำกาแฟ

12.1 ระยะเวลาการล้างตะกรันซ้ำ ๆ
เมื่อทำการทดสอบA300 คุณจะได้รับแจ้งให้วัดความกระด้างของน้ำและป้อนค่านี้ในซอฟต์แวร์ การกำหนดความกระด้างของน้ำด้วยแถบ
วัด [} 25] ค่านี้ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำจนกว่าเครื่องจะต้องล้างตะกรันครั้งถัดไป

เครื่องชงกาแฟที่ไม่มีตัวกรองน้ำ
การแจ้งเตือนล้างตะกรันจะแสดงขึ้นเมื่อถึงปริมาณน้ำที่คำนวณหรืออย่างเร็วสุดคือหลังจากการใช้งานเป็นเวลา 12
วัน A300 สามารถใช้งานได้อีก 2 วันหลังจากมีการแจ้งเตือนล้างตะกรันปรากฏขึ้นครั้งแรก หลังจากช่วงเวลานี้
เครื่องจะปิดการใช้งานจนกว่าจะดำเนินการล้างตะกรัน

เครื่องที่มีท่อน้ำหลักและตัวกรองน้ำ
แจ้งเตือนล้างตะกรันจะปรากฏขึ้นหลังจากการใช้งานเป็นเวลา 12 วัน หลังจากแจ้งเตือนล้างตะกรันปรากฏขึ้นครั้ง
แรก A300 สามารถใช้งานต่อไปได้จนกว่าน้ำจะหมด หลังจากช่วงเวลานี้ เครื่องจะปิดการใช้งานจนกว่าจะดำเนิน
การล้างตะกรัน

12.2 ล้างตะกรัน
หากจำเป็นต้องล้างตะกรัน ข้อความจะแสดงบนแผงหน้าปัดควบคุม สามารถปิดข้อความได้เพื่อไม่รบกวนการใช้งาน
ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้สำหรับการเริ่มต้นกระบวนการล้างตะกรันมีดังนี้:

– การล้างตะกรันเมื่อทำความสะอาดครั้งต่อไป (การตั้งค่าเริ่มต้น)
– การล้างตะกรันต่างหากจากการทำความสะอาด - การล้างตะกรันจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนด
– เริ่มต้นการล้างตะกรันด้วยตนเอง

ข้อสังเกต
หยุดการล้างตะกรัน
ใช้กับเครื่องชงกาแฟที่มีถังเก็บน้ำ: หากถังเก็บน้ำว่างเปล่าหรือถาดรองน้ำเต็มจะหยุดการขจัดคราบตะกรันโดย
อัตโนมัติ

a) เทน้ำออกจากถาดรองน้ำก่อนทำความสะอาด/ล้างตะกรัน
b) เติมน้ำในถังน้ำก่อนทำความสะอาด/ล้างตะกรัน
c) วางตำแหน่งภาชนะทำความสะอาดบนตะแกรงรองน้ำตามคำแนะนำบนแผงผู้ควบคุมเครื่อง

12.2.1 การล้างตะกรันหลังจากทำความสะอาด
ด้วยค่าเริ่มต้น เมื่อการล้างตะกรันเกิดขึ้น มันจะเริ่มต้นทันทีหลังจากทำความสะอาดครั้งต่อไปโดยไม่ต้องมีการยืนยัน
ใด ๆ เพิ่มเติม ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมในส่วนแผงควบคุมเครื่อง การล้างตะกรันใช้เวลาประมาณ 15 -
25 นาทีขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง หากการล้างตะกรันเกิดขึ้น ระบบจะตรวจสอบว่ามีความเข้มข้นของน้ำยาล้างตะกรัน
เพียงพอหรือไม่ก่อนเริ่มกระบวนการทำความสะอาด หากน้ำยาล้างตะกรันชนิดเข้มข้นมีไม่เพียงพอจะแสดงการแจ้ง
เตือนให้เปลี่ยนตลับล้างตะกรัน ใส่ตลับล้างตะกรัน [} 31]
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12.2.2 ล้างตะกรันต่างหากจากการทำความสะอาด
เพื่อป้องกันกระบวนการล้างตะกรันจากการขัดจังหวะการทำงาน ช่างเทคนิคของคุณสามารถตั้งเวลาให้
กระบวนการล้างตะกรันทำงานนอกเวลาทำการของคุณ

12.2.3 เริ่มต้นล้างตะกรันด้วยตนเอง

คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยของเหลวและไอร้อนออกมาขณะที่ล้างตะกรัน ซึ่งอาจลวกผิวหนังได้

a) ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้

1. แตะที่โลโก ้Franke ด้านซ้ายบน

2. ป้อน PIN รหัส PIN [} 32]

3. กด OK

My settings

Counters

Cleaning and maintenance

4. เลือก Cleaning and maintenance

การทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ

การล้างตะกรันออกจากเครื่องชง
กาแฟ

การล้างเครื่องชงกาแฟ

การป้องกันการเช็ด

5. เลือก การล้างตะกรัน

ð กระบวนการล้างตะกรันอัตโนมัติจะเริ่มขึ้นและ
คำแนะนำจะปรากฏขึ้นเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป
ที่จะต้องดำเนินการ



Franke Kaffeemaschinen AG การแก้ไขปัญหา | 13

คู่มือผู้ใช ้A300 57

13 การแก้ไขปัญหา

13.1 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
หากเกิดข้อผิดพลาด สัญลักษณ์บนแผงควบคุมจะถูกเน้นด้วยสีใดสีหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับประเภทของข้อผิดพลาด ผู้ใช้
สามารถแตะที่สิ่งนี้เพื่อแสดงหน้าต่างพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

Close

Your coffee bean store is empty. Please

fill coffee beans

2020-05-27
11:35

ข้อความแสดงคำแนะนำ

คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องชงกาแฟหากเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง

a) รีสตาร์ทเครื่อง [} 59]

b) ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ หากเปิดไม่ติด
c) ติดต่อช่างเทคนิค หากเครื่องชงกาแฟเปิดไม่ติด หรือหากคุณไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้

13.1.1 โค้ดสีสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
การหยุดชะงักชั่วคราว

ระบบยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

ระบบทำงานได้แค่บางส่วน

วัตถุดิบบางส่วนหรือทั้งหมดถูกล็อก

13.2 การแก้ปัญหาเครื่องชงกาแฟ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด/
ปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไข

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
E663 Drip tray full จะแสดง
ขึ้นแม้ว่าเทน้ำออกจากถาด
รองน้ำแล้ว

สัญญาณเซ็นเซอร์ถูกรบกวนเนื่องจาก
สารตกค้างในถาดรองน้ำ

ทำความสะอาดด้านในของถาดรองน้ำแล้ว
เช็ดให้แห้ง ทำความสะอาดและช่องติดตั้ง
ของถาดรองน้ำแล้วเช็ดให้แห้งด้วย

สัญญาณเซ็นเซอร์หยุดทำงานเนื่องจาก
ความชื้นที่ด้านหลังของถาดรองน้ำ

ทำความสะอาดด้านหลังของถาดรองน้ำแล้ว
เช็ดให้แห้ง
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ข้อความแสดงข้อผิดพลาด/
ปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไข

นมถูกแช่แข็ง ตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายเครื่องทำความ
เย็นต่ำเกินไป

ตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายที ่1-2 °C หรือสูงกว่า
– เครื่องทำความเย็น SU05: กดปุ่ม Set บน
ตัวควบคุมอุณหภูมิค้างไว้จนกว่าอุณหภูมิ
เป้าหมายจะกะพริบ ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเพิ่ม
อุณหภูมิเป้าหมาย ใช้ปุ่ม Set เพื่อยืนยัน
อุณหภูมิเป้าหมายใหม่

– KE200: ตัวควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ด้านหลัง
ของ KE200 ใช้สิ่งนี้เพื่อตั้งอุณหภูมิที่
ต้องการ

นมถูกแช่แข็ง (น้ำในช่อง
ทำความเย็น)

ขอบยางประตูเครื่องทำความเย็นไม่
ป้องกันการรั่วซึม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งขอบยางอย่าง
ถูกต้องและประตูปิดสนิท

อุณหภูมินมในเครื่อง
ทำความเย็นจะไม่ถึงที่
กำหนดไว้

การไหลเวียนของอากาศรอบๆ เครื่อง
ทำความเย็นไม่เพียงพอ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างขั้นต่ำที่
ต้องการระหว่างเครื่องทำความเย็นและผนัง
(อย่างน้อย 50 มม.)

น้ำยาล้างตะกรันไม่ถูกจ่าย
ออกมา (ข้อความแสดงข้อ
ผิดพลาด E409)

ผนึกตลับล้างตะกรันเสียหายหรืออุดตัน
หรือตลับล้างตะกรันว่างเปล่า

ตรวจสอบระดับการเติมตลับล้างตะกรัน ตรวจ
สอบอะแดปเตอร์สีแดงด้วยวงแหวนการปิด
ผนึกและล้างตะกรันออก ทำกระบวนการล้าง
ตะกรันอีกครั้ง

ต้องเปลี่ยนตลับล้างตะกรัน
แม้จะไม่ได้ว่างเปล่า

ผนึกตลับล้างตะกรันเสียหายหรืออุดตัน ใส่ตลับล้างตะกรันใหม่ ตรวจสอบอะแดป
เตอร์สีแดงด้วยวงแหวนการปิดผนึกและกำจัด
ตะกรันออก

Flowmeter error 1 (ข้อความ
แสดงข้อผิดพลาด E79)

การไหลของน้ำหยุดชะงัก ตรวจสอบถังน้ำ/ข้อต่อท่อน้ำหลัก
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นใน
ขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังถูกจ่ายออกมา ตัว
กรองโมดูลการชงกาแฟอาจอุดตัน

– เพิ่มความหยาบและความละเอียดของ
เมล็ดกาแฟและ/หรือลดปริมาณการบด

– ถอดโมดูลการชงกาแฟออกแล้วล้าง
– เริ่มกระบวนการทำความสะอาดเครื่องชง
กาแฟ

หน้าจอสัมผัสตอบสนองไม่
ถูกต้อง

ซอฟต์แวร์เครื่องถูกใช้งานมากไป มีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันสองวิธี:
– วิธีที ่1: กดปุ่มสีแดงที่ด้านขวาของแผง
หน้าปัดควบคุมค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที
เพื่อรีสตาร์ท

– วิธีที ่2: ถอดปลั๊กเครื่องชงกาแฟจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้า รอ 1 นาทีก่อนเชื่อมต่อ
เครื่องชงกาแฟกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า กดปุ่ม
สีแดงสั้นๆ ที่ด้านขวาของแผงหน้าปัด
ควบคุมเพื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

ไม่พบระดับน้ำในถังน้ำ สารตกค้างหรือสิ่งสะสมบนผนังภายใน
ถังน้ำ

ทำความสะอาดและล้างถังน้ำให้ทั่วถึง

ไม่มีนมหรือมีแต่ฟองนม สายดูด/สายนมมีการรั่วซึม ตรวจสอบตำแหน่งของหัวจ่ายและถ้าจำเป็น
ให้ทำความสะอาด เครื่องทำความเย็น SU05:
ตรวจสอบแหวนรูปตัวโอที่ข้อต่อของท่อดูด
ตรวจสอบท่อดูดและหากจำเป็นให้เปลี่ยนท่อ
ใหม่
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ข้อความแสดงข้อผิดพลาด/
ปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไข

นมไหลออกไม่ถูกต้องจาก
หัวจ่ายนม

มีการติดตั้งหัวจ่ายนมใหม่อย่างไม่ถูก
ต้องจากการทำความสะอาดครั้งล่าสุด

เริ่มกระบวนการทำความสะอาดเครื่องชง
กาแฟและติดตั้งหัวจ่ายนมตามคำแนะนำบน
หน้าจอสัมผัส หัวจ่ายยังเป็นส่วนหนึ่งของชุด
ดูแล - ดู ชุดดูแล [} 53]

13.2.1 รีสตาร์ทเครื่อง

1. กดปุ่ม [1] ค้างไว้ 10 วินาที

ð เครื่องจะรีสตาร์ท

ð หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

13.3 การช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องดื่ม
ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการรักษาที่เป็นไปได้

กาแฟชืด บดหยาบเกินไป เลือกเมล็ดกาแฟที่บดละเอียด
ใส่กาแฟน้อยเกินไป เพิ่มปริมาณกาแฟ การตั้งค่าเครื่องดื่ม [} 33]
อุณหภูมิต่ำไป เพิ่มอุณหภูม ิการตั้งค่าเครื่องดื่ม [} 33]
กาแฟเก่า ใช้กาแฟสดใหม่
กรวยใส่เมล็ดกาแฟไม่ลงล็อก ตรวจสอบกลไกการล็อกของกรวยใส่เมล็ด

กาแฟ การเติมเมล็ดกาแฟ [} 39]
กาแฟรสชาติผิดเพี้ยน เครื่องบดมีปัญหา ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ใช้เมล็ดกาแฟในปริมาณน้อย เติมเมล็ดกาแฟลงในกรวยใส่เมล็ดกาแฟเพียง
เล็กน้อย

เมล็ดกาแฟเสีย เปลี่ยนเมล็ดกาแฟ
น้ำยาทำความสะอาดสารตกค้าง ล้างเครื่องชงกาแฟ
แก้วสกปรก ตรวจสอบเครื่องล้างจาน
น้ำคุณภาพแย ่(คลอรีน ความกระด้าง
ฯลฯ)

ตรวจสอบคุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำ [} 25]

กาแฟรสชาติขมกว่าปกติ อุณหภูมิสูงเกินไป ลดอุณหภูมิลง การตั้งค่าเครื่องดื่ม [} 33]
บดละเอียดมากเกินไป เลือกเมล็ดกาแฟที่บดหยาบ การปรับความ

หยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟ
ปริมาณของกาแฟน้อยเกินไป เพิ่มปริมาณกาแฟ การตั้งค่าเครื่องดื่ม [} 33]
คั่วเข้มเกินไป ใช้เมล็ดกาแฟที่คั่วอ่อนกว่านี้

กาแฟรสชาติเปรี้ยว อุณหภูมิต่ำไป เพิ่มอุณหภูม ิการตั้งค่าเครื่องดื่ม [} 33]
คั่วอ่อนเกินไป ใช้เมล็ดกาแฟที่คั่วเข้มกว่านี้



13 | การแก้ไขปัญหา Franke Kaffeemaschinen AG

60 คู่มือผู้ใช ้A300

ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการรักษาที่เป็นไปได้

บดหยาบเกินไป เลือกเมล็ดกาแฟที่บดละเอียด การปรับความ
หยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟ

ความสม่ำเสมอของผงกาแฟ กาแฟข้นเหนียว ใช้ผงกาแฟน้อยลง ใช้น้ำมากขึ้น
กาแฟเหลว ใช้ผงกาแฟมากขึ้น ใช้น้ำน้อยลง
ผงกาแฟจับตัวเป็นก้อนหรือมีความชื้น ทำความสะอาดระบบเตรียมผงกาแฟ แล้วเช็ด

ให้แห้ง
รสชาติของผงกาแฟ หวานเกินไป ใช้ผงกาแฟน้อยลง ใช้น้ำมากขึ้น

ยังไม่หวาน ใช้ผงกาแฟมากขึ้น ใช้น้ำน้อยลง
รสชาติผิดเพี้ยน ทำความสะอาดระบบเตรียมผงกาแฟ
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14 ข้อมูลทางเทคนิค

14.1 กำลังการผลิตตาม DIN 18873-2:2016-02
ข้อมูลนี้รับแรงดันไฟหลักที ่230 โวลต์

กำลังการผลิตต่อชั่วโมง การชงหนึ่งแก้ว
(แก้วต่อชั่วโมง)

การชงสองแก้ว
(แก้วต่อชั่วโมง)

เอสเปรสโซ่ 124 163

กาแฟ/คาฟเฟ่ครีม่า 80 92

น้ำร้อน (200 มล.) 96 -

คาปูชิโน 91 130

ลาเต ้มัคคิอาโต้ 96 116

กาแฟนม 93 113

ช็อกโกแลตร้อน 102 -

14.2 ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องชงกาแฟ
น้ำหนัก ประมาณ 25 กก. ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
ความจุกรวยใส่เมล็ดกาแฟ – ไม่มีส่วนขยายของกรวยใส่เมล็ดกาแฟ: 1 x 0.5 กก.

หรือ 2 x 0.25 กก.
– มีส่วนขยายของกรวยใส่เมล็ดกาแฟ: 1 x 1.1 กก.
หรือ 2 x 0.55 กก.

ความจุกรวยใส่ผงกาแฟ กรวยใส่ผงกาแฟ 0.5 กก.

ภาชนะใส่ผงกาแฟแบบคู่: 2 x 0.5 กก.

ถังน้ำ 4.8 ลิตร
สภาพโดยรอบ ความชื้น: มากสุด 80%

อุณหภูมิแวดล้อม: 5–32 °C

การสร้างเสียงรบกวน น้อยกว่า 70 เดซิเบล(เอ)

14.3 การเชื่อมต่อสายไฟของเครื่องชงกาแฟ
ชนิด โวลต์ การเชื่อมต่อ กำลังไฟ ฟิวส์ ความถี่

A300
(FCS4070)

220–240 โวลต์ 1L N PE 2100–2400 วัตต์ 10 แอมป์ 50–60 เฮิร์ซ
100 โวลต์ 1L N PE 1400 วัตต์ 15 แอมป์ 50–60 เฮิร์ซ
110–127 โวลต์ 1L N PE 1200–1500 วัตต์ 15 แอมป์ 60 เฮิร์ซ
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