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1 GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

1.1 Kurallara uygun kullanımlar

1.1.1 Kahve makinesi
– A300 lokanta, ofis ve buna benzer ortamlarda kullanılmaya uygun ticari bir içecek üreticisidir.
– A300 öğütülmemiş kahve çekirdekleri, otomata uygun toz ve taze süt ile birlikte kullanılmaya uygundur.
– A300 ilgili talimatlar ve teknik bilgiler kapsamında yalnızca içecek hazırlamak için kullanılmalıdır.
– A300 iç mekanlarda kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar
– A300 dış mekanlarda kullanıma uygun değildir.

1.1.2 İlave cihazlar

Soğutma birimi
– Soğutma birimi yalnızca kahve makinesi ile birlikte kahve hazırlama kapsamında süt soğutmak için kullanılmalı-

dır. Yalnızca önceden soğutulmuş süt kullanın (2–5 °C).
– Yalnızca Franke süt sistemi temizleyicisini kullanın.

Dikkat edilmesi gereken hususlar
– Diğer temizleyiciler süt sisteminde kalıntılar oluşmasına neden olabilir.

1.2 Kahve makinesi kullanım talimatları
– A300 eğitimli personel tarafından kullanılmaya öngörülmüştür.
– A300 kullanacak tüm kullanıcılar bu talimatları okumuş ve anlamış olmalıdır. Selfservis alanında kullanıma uy-

gun değildir.
– Kullanıcıyı korumak amacıyla selfservis alanındaki makineler sürekli olarak yakından izlenmelidir.
– A300 ve ilgili ilave cihazları kullanmaya başlamadan önce bu talimatları eksiksiz bir şekilde okuduğunuzdan ve

anladığınızdan emin olun.
– Kullanım fonksiyonlarına aşina değilseniz A300 ve ilave cihazları kullanmayın.
– A300 veya ilave cihazların bağlantı hattı hasarlıysa A300 ürününü kullanmayın.
– A300 veya ilave cihazlar öngörüldüğü şekilde temizlenmediği ve doldurulmadığı sürece A300 ürününü kullanma-

yın.

– 8 yaşından küçük çocuklar A300 ve ilave cihazları kullanmamalıdır.
– Çocuklar ile bedensel, zihinsel ve duyusal açıdan sınırlı olan kişiler hiçbir koşul

altında A300 veya ilave cihazları tek başlarına kullanmamalıdır veya daima göze-
tim altında kullanmalıdır ve A300 veya ilave cihazlarla oynamamalıdır.

– Çocuklar A300 veya ilave cihazlarda herhangi bir temizleme işlemi gerçekleştir-
memelidir.
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1.3 ANSI uyarınca güvenlik talimatlarının açıklaması
Kişisel yaralanma veya mal hasarından kaçınmak için ilgili güvenlik talimatlarına uymalısınız.

Sembol ve sinyal kelimesi tehlikenin boyutunu gösterir.

UYARI
UYARI ile olası bir tehlikeye işaret edilmektedir. Bu gibi bir tehlikenin bertaraf edilmemesi halinde
ölüm veya ağır yaralanma meydana gelebilir.

DİKKAT
DİKKAT ile olası bir tehlikeye işaret edilmektedir. Bu gibi bir tehlikenin bertaraf edilmemesi halin-
de hafif veya küçük yaralanma meydana gelebilir.

NOT
NOT ile makine hasarına yönelik risklere işaret edilmektedir.

1.4 Kahve makinesi kullanımı esnasında karşılaşabileceğiniz tehlikeler

UYARI
Yangın tehlikesi
Elektrik kablosuna aşırı yüklenme nedeniyle ısı oluşumundan kaynaklanan yangın ortaya çıkabilir.

a) Kahve makinesini akım beslemesine bağlamak için çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayın.

UYARI
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike
Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizler elektrik çarpmasına sebep olabilir.

a) Elektrik şebekesine hasarlı şebeke kabloları, hatları veya bağlantıları bağlamayın.

b) Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizleri değiştirin. 
Elektrik kablosunu sabit bir şekilde monte edildiğinde bir servis teknisyeni ile iletişime geçin. Elektrik kablosu
sabit bir şekilde monte edilemediğinde yeni orijinal bir elektrik kablosu sipariş edin ve onu kullanın.

c) Makinenin ve elektrik kablosunun gazlı ve/veya elektrikli ocak ile fırın gibi sıcak yüzeylerin bulunduğu yerlerin
yakınında bulunmadığından emin olun.

d) Elektrik kablosunun sıkışacak veya keskin kenarlarda aşınacak şekilde yerleştirilmediğinden emin olun.
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UYARI
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike
Makinenin iç kısmına ulaşan sıvılar/nem veya sızıntılar, elektrik çarpmasına sebep olabilir.

a) Makine üzerine hiçbir koşulda sıvı veya buhar basıncı uygulamayın.

b) Makinenin üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin.

c) Makineyi sıvı içerisine daldırmayın.

d) Sızıntı veya sıvı/nem kaçağı durumunda makineyi elektrik şebekesinden ayırın.

UYARI
Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike
Elektrikli sistemler üzerinde gerçekleştirilen uygunsuz çalışmalar, onarımlar veya servis işleri elektrik çarpmasına se-
bep olabilir.

a) Elektrikli parçaların servis teknisyeni tarafından orijinal parçalar kullanılarak onarılması gerekir.

b) Servis işlerinin yalnızca gerekli bilgi birikimine sahip yetkili personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

UYARI
Boğulma tehlikesi
Plastik ambalaj malzemeleri sonucunda çocuklar boğulabilir.

a) Bu nedenle her türlü plastik ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.

UYARI
Yanma tehlikesi
Durulama işlemi esnasında sıcak su çıkar.

a) Söz konusu işlem esnasında çıkış ağızları yakınında çalışmayın!

b) Ölçü kabını damlama ızgarasına yerleştirin.

c) BUHAR YANIKLARINDA: İlgili bölgeyi derhal soğutun ve yaralanma derecesine bağlı olarak bir hekime başvurun.

UYARI
Yanma tehlikesi
Sıcak içecekler buhar yanıklarına sebep olabilir.

a) Sıcak içecekler konusunda dikkatli olun.

b) Yalnızca uygun bardaklar kullanın.
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UYARI
Yanma tehlikesi
Temizleme işlemi esnasında sıcak sıvı ve buhar meydana geldiğinden yanıklara sebep olabilir.

a) Söz konusu işlem esnasında çıkış ağızları yakınında çalışmayın!

UYARI
Yaralanma tehlikesi
Çekirdek haznesinde veya öğütme kısmında bulunan nesneler sonucunda kıymıklar sıçrayabilir ve yaralanmaya ne-
den olabilir.

a) Çekirdek haznesine veya öğütme kısmına herhangi bir nesne sokmayın.

DİKKAT
Kesik yarası/ezikler
Toz haznelerinin taşıma mekanizmaları kesik yaralarına veya eziklere neden olabilir.

a) Toz haznesini dikkatli şekilde temizleyin.

DİKKAT
Temizleme malzemesi sonucunda tahriş
Temizleme tabletleri, süt sistemi temizleyicileri ve kireç çözücüleri gözlerde veya ciltte tahrişe neden olabilir.

a) Temizleme malzemesi etiketi üzerinde bulunan tehlike uyarılarını okuyun.

b) Göz ve cilt temasından kaçının.

c) Temizleme maddeleri ile temas ettikten sonra ellerinizi yıkayın.

d) Temizleme malzemeleri içeceklere bulaşmamalıdır.

DİKKAT
Mikrop oluşumuna bağlı olarak sağlık tehlikesi
Yeteri kadar temizlik uygulanmaması halinde makine içerisinde yermek kalıntıları birikebilir, çıkışlar tıkanabilir ve ü-
rünlerin kirlenmesine sebep olabilir.

a) Talimatlara uygun temizlenmemiş olması halinde makineyi kullanmayın.

b) Makineyi talimatlara uygun olarak her gün temizleyin.

c) Gerekli temizlik önlemleri konusunda makineyi kullanacak personeli bilgilendirin.

DİKKAT
Mikrop oluşumuna bağlı olarak sağlık tehlikesi
Uzun süre kullanılmadığında makine içerisinde kalıntılar birikebilir.

a) Makineyi uzun bir süre (2 gün) sonra tekrar kullanmaya başlamadan önce makineyi temizleyin.
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DİKKAT
Küf oluşumu
Kahve telvesi üzerinde küf oluşumu meydana gelebilir.

a) Tortu haznesini günde en az bir kez boşaltın ve temizleyin.

NOT
Kireçlenme nedeniyle makine hasarları
Su sertliğinin yanlış ayarlanması kahve makinesinin kireçlenmesine neden olabilir. Kireç birikintileri kahve makinesi-
ne hasar verebilir.

a) İşletime alırken su sertliğini ölçün. Ardından ölçülen su sertliğini Çalıştırma menüsünde ayarlayın. Su sertliğini
ölçüm şeritleriyle belirleme [} 25].

Kireç giderme işlemi için sadece Franke'nin kireç çözücü konsantresi kullanın (ürün numarası 560.0589.837). Böy-
lece güvenilir bir kireç giderme sağlanır.

a) Kireç giderme işlemini hemen gerçekleştirebilmek için kahve makinesinin kumanda biriminde ilgili talep görün-
tülendiğinde kireç çözücü konsantreyi sipariş edin.
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2 SEMBOLLERİN AÇIKLAMALARI

2.1 Talimatlarda yer alan semboller

2.1.1 Yöntem

Sembol Açıklama

Bileşenleri 5 adım yöntemi uyarınca temizleyin

Bu sembol üzerinden ipuçlarına, önerilere ve ilave bilgilere ulaşabilirsiniz

Kullanıma yönelik önemli talimatlar

İnce öğütme seviyesi

Kaba öğütme seviyesi

İçecek kalitesini iyileştirmeye yönelik bilgiler

Kullanıma yönelik sonuçlar ve ara sonuçlar
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2.2 Yazılımda yer alan semboller

2.2.1 Gösterge panelindeki ve kullanıcı arayüzündeki semboller

Bir hata meydana gelirse, gösterge panelinde ilgili bileşeni gösteren bir sembol yanar Hata düzeltme [} 56].

Sembol Tanımlama Açıklama

Franke logosu Bakım düzeyini etkinleştirme

Bakım yapma/temizleme Makine temizlenmelidir veya bakım yapılmalıdır

Kahve çekirdekleri Çekirdek haznesi boş veya düzgün çalışmıyor

Tortu haznesi Tortu haznesi boşaltılmalıdır

Durulama Makine durulanmalı veya makine durulama yapıyor

Ürün

Fatura Fatura etkin

Veri aktarma Veriler aktarılıyor

Bireysel ürün sayacı

Kişiselleştirme İçecekleri ve görünümü ayarlama
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Sembol Tanımlama Açıklama

Bilgi

İnaktif

Bekleme modu Makineyi bekleme moduna geçirme

Kapak Kapak açık.

Servis/ayar/yönetim

Makineyi ayarlama

Dil Dil ayarlama

Kaynak ayarları Kaynakları ayarlama

Hak yönetimi Kullanıcı haklarını yönetme

Kireçten arındırma Kahve makinesini kireçten arındırma

Düzenleme Ayarları işleme

İçecek ayarları
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Sembol Tanımlama Açıklama

Sistem bilgileri

Sayaç

Su filtresi

Damlama kabı Damlama kabı dolu veya düzgün çalışmıyor

Su haznesi Su haznesi boş veya eksik

Toz kaynağı Toz haznesi boş veya düzgün yerleştirilmemiş

Süt Süt haznesi boş veya düzgün yerleştirilmemiş

2.2.2 Gezinme ve kullanım için kullanılan semboller

Sembol Tanımlama Açıklama

İptal tuşu Hazırlama işlemini iptal etme

Önceki/sonraki sayfa Çok sayfalı menülerde gezinmek için

Başlatma tuşu Hazırlama işlemini başlatma
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2.2.3 Hata bildirimi görünümü
Seçilen ürünler hazırlanamıyor. Gösterge panelinde bulunan ışıklı sembol ile hata bildirimi yapılır.

Sistem genelinde bir hata meydana geldiyse hata bildirimi otomatik olarak görünür.

Kapatma

Kapı açık. Lütfen kapıyı kapatın.

2018-09-06
11:35

Hata bildirimleri için renk kodları

Geçici kesintiler

Sistem herhangi bir kısıtlama olmaksızın çalışıyor

Sistem kısıtlamalar ile birlikte olmaksızın çalışıyor

Tek kaynak veya tüm kaynaklar kapalı
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3 TESLİMAT KAPSAMI
İçecek konfigürasyonuna bağlı olarak teslimat kapsamı farklılık gösterebilir. Diğer aksesuarları doğrudan satıcınız ü-
zerinden veya Aarburg'da bulunan Franke Kaffeemaschinen AG'de bulabilirsiniz.

Kahve makineleri fabrikadan çıkmadan önce kahve ve toz ile test edilir. Bu nedenle A300 içerisinde kahve, toz veya
su kalıntıları olabilir.

Ürün tanımı Ürün numarası

Kireç çözücü konsantre 560.0589.837

Temizlik tabletleri (100 adet) 567.0000.010

Temizlik tabletleri (ABD/Kanada) 567.0000.002

Süt sistemi temizleyici (dozaj şişesi) 567.0000.005

Süt sistemi temizleyici (dozaj şişesi) (ABD/Kanada) 567.0000.006

Su sertliği ölçüm şeritleri 560.0004.060

Temizleme fırçaları 560.0003.728

İç fırça

(Opsiyon SU05)

560.0001.019

Temizleme fırçası 560.0003.716

Mikro fiber bez 560.0002.315

Toplama haznesi (yalnızca atık su bağlantısı olmayan ma-
kinelerde)

560.0612.966

Manuel set 560.0595.502
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Ürün tanımı Ürün numarası

Süt çıkışı 1li

Bkz. Birlikte teslim edilen montaj kılavuzu

560.0613.850
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4 TANIMLAMA

4.1 Tip plakası konumu

4.1.1 Kahve makinesi

Kahve makinesinin tip plakası makinenin iç tarafında sağda bulunur.

4.1.2 Soğutma birimi SU05

Soğutma biriminin tip plakası makinenin iç tarafında solda bulunur.

4.2 Tip kodu

4.2.1 Kahve makinesi

Tip kodu Açıklama

A300 Kahve makinesi (tam otomatik)

Seri: A

Boyut: 300

1G 1 Öğütücü

2G 2 Öğütücü

1P 1 Toz dozajlayıcı

2P 2 Toz dozajlayıcı

S1 Buhar distribütörü

W3 Dahili su haznesi
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Tip kodu Açıklama

W4 Su bağlantısı

4.2.2 İlave cihazlar

Tip kodu Açıklama

FM EC FoamMaster (sıcak süt ve sıcak süt köpüğü)

MS EC EasyClean temizleme sistemine sahip süt sistemi
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5 CİHAZ AÇIKLAMASI

5.1 Kahve makinesi
Giriş
A300 kahve makinesi birçok seçenek sunar. Görünüm itibariyle kahve makinenizin diğer makinelerden farklı olabile-
ceğine dikkat edin.

Çekirdek haznesi

Toz haznesi (Opsiyon)

Sıcak su çıkış ağzı

İşletme düzeni (8 Dokunmatik
Ekran)

Damlama ızgaralı damlama
çanağı

Atma açıklığı

Fincan balkonu

(Opsiyon)

Su haznesi

Buhar distribütörü
(Opsiyon)

Kapak kilidi

5.1.1 Tip

Su beslemesi Ürün tipi

Su bağlantısı ile A300 A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

Su haznesi ile A300 A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 Standart
– 8" dokunmatik ekran
– Bir öğütücü (arka, sol)
– Sıcak su çıkış ağzı (sol)
– Su bağlantısı veya su haznesi
– Otomatik kireç giderme sistemi

5.1.3 Seçenekler
– Çekirdek haznesi için genişletme
– Tek gözlü toz dozajlayıcı
– Çift toz dozajlayıcı
– Buhar borusu S1 (yalnızca MS EC için)
– Tortu kalıntısı (yalnızca su bağlantısıyla birlikte)
– Kapak kilidi
– Kilitlenebilir çekirdek ve toz haznesi
– Franke Digital Services

5.2 İlave cihazlar

5.2.1 EasyClean özellikli soğutma birimi bileşenleri

Süt haznesi

Kapak kilidi

Sıcaklık göstergesi

Temizleme haznesi

Ana şalter
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5.3 Kullanıcı arayüzü

1

2

17:11
08.03.2018

1 Franke logosuyla bakım düzeyi ile ürün seçimi
arasında geçiş yapma

2 Önceki veya sonraki sayfaya geçme

5.4 Hızlı seçim çalışma modu

Quick Select çalışma modu self servis alanı için standart bir ayardır. Müşteriniz bir içecek seçtiğinde bu işlem ürün
seçeneklerinin aktif olması şartıyla ikinci adımda gerçekleşir.

Kullanıcı arayüzü kurulumu
– Düzey 1: Ürün seçimi, maksimum 5 sayfa, sayfa başına 6, 12 veya 20 ürün düğmesi
– Düzey 2: İçeceği ayarlama, ürün seçeneklerini seçme, hazırlamayı başlatma

Kişisel ayarlamalar
– Gösterge: Sayfa başına 2x3, 3x4 veya 4x5 ürün
– Özel içecek düzenlemesi
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6 KURULUM

6.1 Hazırlık çalışmaları
Kurulum yeri

– Kurulum yeri izin verilen ortam koşullarını sağlamalı ve açık havada bulunmamalıdır.
– Yerleştirme yüzeyi düz ve yatay olmalıdır.
– Yer gereksinimine ve delme boyutlarına yönelik verileri Bölüm A300 boyutları [} 23] içinde bulabilirsiniz

Elektrik bağlantısı
– Priz kurulum yerine sabit kurulmalıdır.
– Priz uygun bir güç girişi ve sigortaya sahip olmalıdır. Gerekli bağlantı değerlerini kahve makinesinin tip plakasın-

dan bulabilirsiniz.
– Kahve makinesinin şebeke bağlantısı bir hatalı akıma karşı koruma şalteri ile (FI) donatılmış olması gerekir.
– Priz şebeke kablosuna yakın olmalıdır.
– Priz bir uzatma kablosuyla bağlı olmamalıdır.

Atık su bağlantısı (Opsiyon)
– Atık su bağlantısı bir sifonla donatılmış olmalıdır.
– Sifon atık su bağlantısına yakın olmalıdır.
– Sifon ve atık su hortumunun kılavuzu kahve makinesinden daha derinde olmalıdır.
– Sifon bağlantısı serbest bir akış yolu üzerinden gerçekleşmelidir.

Su bağlantısı (opsiyon)
– Su bağlantısı su hortumuna yakın olmalıdır.
– Su bağlantısı temiz ve yıkanmış olmalıdır.
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6.2 A300 boyutları
Tüm boyutlar mm olarak verilmiştir.
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Tezgah geçişi Üstte ve arka taraftaki mesafeler

Yalnızca tortu kalıntısı
opsiyonunda

Minimum mesafeler
– Arka panel için: 50 mm
– Yukarıya doğru: 200 mm (çekirdek haznesini doldurmak ve boşaltmak için)
– Sağ: 100 mm (kapağı açmak için)

6.3 Su beslemesi gereklilikleri

6.3.1 Su bağlantısı

Su basıncı 80–800 kPa (0,8–8,0 bar)

Akış hızı > 0,1 l/sn

Su sıcaklığı < 25 °C

Su bağlantısına bağlantı Kavrama somunu G3/8 ve metal hortum l = 1,5 m

Yalnızca birlikte teslim edilen hortum kiti kullanılmalıdır

– Su bağlantısı hem teknik verilere hem de yerel ve bölgesel yönetmeliklere uygun olmalıdır.
– Su bağlantısı geri akışa karşı korunmalıdır.
– Su bağlantısı hem bir kapatma musluğuna hem de ön kademeli filtresi bulunan bir geri tepme valfine sahip ol-

malıdır. Filtre temizlik için çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
– Kullanılan su ev kireç giderme sisteminden alınmamalıdır.
– Filtre, min. 100 devir/cm (UL) ile

6.3.2 Su kalitesi

Toplam sertlik 4–8° dH GH [toplam sertlik (Almanya)]

7–14° fH GH [toplam sertlik (Fransa)]

4,2-8,3 GPG

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

Asit miktarı/pH değeri 6,5–7,5 pH

Klor içeriği < 0,5 mg/l

Klorür içeriği < 30 mg/l

TDS (Toplam Çözünmüş Katılar) 30–150 ppm (mg/l)

Elektriksel iletkenlik (ölçülmüş) 50–200 μS/cm (mikrosiemens)

Demir içeriği < 0,3 mg/l

– Renk: Açık
– Lezzet: Tazı ve sade lezzet
– Koku: Belirgin bir koku yok
– Suda pas parçaları yok

6.3.3 Su sertliğini ölçüm şeritleriyle belirleme

NOT
Kireçlenme nedeniyle makine hasarları
Su sertliğinin yanlış ayarlanması kahve makinesinin kireçlenmesine neden olabilir. Kireç birikintileri kahve makinesi-
ne hasar verebilir.

a) İşletime alırken su sertliğini ölçün. Ardından ölçülen su sertliğini Çalıştırma menüsünde ayarlayın.

Kullanılan suyu sertlik seviyesi su filtresinin (yalnızca su bağlantısıyla birlikte) ve kireç giderme işlemleri arasındaki su
miktarını belirler. Su sertliği makinenin programına girildiğinde, kireç çözmeye yönelik doğru talep otomatik olarak
gerçekleşir.

Kullanılan suyun sertlik seviyesi su filtresinin kapasitesini belirler. Sertlik seviyesi makinenin programı tarafından al-
gılanırsa, filtre değişimine yönelik doğru talep otomatik olarak gerçekleşir.

Ambalajlı su sertliği ölçüm şeritleri

1. Ölçüm şeritleri ambalajından çıkarılmalıdır.

2. Ölçüm şeritleri 1 s suya daldırılmalıdır.

3. Ölçüm şeritleri hafifçe sallanmalıdır.

ð Ölçüm şeritlerinin rengi değişir.

4. Bir dakika sonra sertlik seviyesi okunmalıdır.
Sertlik seviyesi kırmızı renkteki alanların sayısına
karşılık gelir.

5. Ölçüm sonucu makinenin bakım menüsüne giril-
melidir Su ayarları [} 35].
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Dönüşüm tablosu: Su filtresi olmayan makinelerde kireç giderme bildirimleri

Sertlik seviyesi Ölçüm şeritlerindeki
sonuç

Su sertliği Şundan sonra kireç
giderme talebi

Şundan sonra kireç
gidermeye zorlama

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

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

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

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

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

Sertlik seviyesi Ölçüm şeritlerindeki sonuç Su sertliği

1 1 x kırmızı >5° dH/>6°e/>9°fH

2 2 x kırmızı >10° dH/>13°e/>18°fH

3 3 x kırmızı >15° dH/>19°e/>27°fH

4 4 x kırmızı >20° dH/>25°e/>36°fH

5 5 x kırmızı >25° dH/>31°e/>45°fH

6.4 Kahve makinesini yerleştirme ve hazırlama

1. Ambalaj taşıma hasarı bakımından kontrol edil-
melidir.

2. Cihaz ambalajdan çıkarılmalıdır.

3. Teslimat eksiksizlik bakımından kontrol edilmeli-
dir (bkz. Teslimat kapsamı ve iş emri).

NOT
Aşırı ısıma hasarı
Makine ile duvar ve/veya tavan arasında yeteri kadar boşluk bırakılmaması ısı birikmesine yol açabilir ve makine ha-
sarı ile sonuçlanabilir.

a) Belirtilen kurulum boyutlarına ve açık alanlara uyun.

b) Açık alanların engellenmediğinden emin olun.

6.5 Suyu bağlama

NOT
Su hasarları
Su bağlantısı usulüne uygun olmayan şekilde gerçekleştirilirse, su hasarı meydana gelebilir. Su bağlantısının sorun-
suz şekilde gerçekleştirilmesi işleticinin sorumluluğundadır.

a) Su bağlantısı [} 24] bilgilerini dikkate alın.

b) Su bağlantısının sızdırmazlığını kontrol edin.
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Açık uçlu anahtar 19 mm

1 Kahve makinesi 2 Contalı elek

3 Kahve makinesi bağlantısı 4 Su sistemi bağlantısı

5 Conta 6 Su hortumu

1. Kirlerin giderilmesi için su hortumu ve su hattı i-
yice durulanmalıdır.

2. Su hortumu elekle kahve makinesine bağlanmalı-
dır.

3. Su hortumu contayla su sistemine bağlanmalıdır.

4. Vidalamalı bağlantılar elle sıkılmalıdır.

 

5. Su girişi açılmalıdır.

6. Su bağlantısının sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.

6.6 Atık su bağlama

ü Atık su hortumunu sabitleme bileşenleri mevcut-
tur.

1. Atık su hortumu kahve makinesine bağlanmalı-
dır.

2. Atık su hortumu en az 50 mm açık bir akış yolu
[1] olacak şekilde sifona (hijyen bariyeri) geçiril-
melidir. Sifon havalandırılmaya devam etmelidir.

3. Atık su hortumu sifonun daha derinine gitmeme-
si için veya yanlışlıkla dışarı çekilmemesi için bu
pozisyona sabitlenmelidir [ok].

4. Su damlama kabına dökülmeli ve akış kontrol e-
dilmelidir.
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6.7 Elektrik devresini bağlama

UYARI
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike
Yanlış akım koruma donanımı bulunmayan bir elektrik şebekesine bağlanmak ölümle sonuçlanabilecek elektrik çarp-
masına sebep olabilir.

a) Kullanmış olduğunuz şebeke bağlantısının bir yanlış akım koruma donanımına sahip olduğundan emin olun.

UYARI
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike
Elektrikli sistemler üzerinde gerçekleştirilen uygunsuz çalışmalar elektrik çarpmasına sebep olabilir.

a) Elektrikli sistemler üzerinde eğitimli elektrik teknisyenleri çalışabilir. Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan kişiler
ise yalnızca eğitim görmüş elektrik teknisyenlerinin gözetimi altında çalışmalar yürütebilir.

UYARI
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike
Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizler elektrik çarpmasına sebep olabilir.

a) Elektrik şebekesine hasarlı şebeke kabloları, hatları veya bağlantıları bağlamayın.

b) Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizleri değiştirin. 
Elektrik kablosunu sabit bir şekilde monte edildiğinde bir servis teknisyeni ile iletişime geçin. Elektrik kablosu
sabit bir şekilde monte edilemediğinde yeni orijinal bir elektrik kablosu sipariş edin ve onu kullanın.

c) Makinenin ve elektrik kablosunun gazlı ve/veya elektrikli ocak ile fırın gibi sıcak yüzeylerin bulunduğu yerlerin
yakınında bulunmadığından emin olun.

d) Elektrik kablosunun sıkışacak veya keskin kenarlarda aşınacak şekilde yerleştirilmediğinden emin olun.

1. Elektrik devresi emniyete alınmalıdır. 2. Her cihaz ayrı olarak elektrik şebekesine bağlan-
malıdır.

3. Elektrik devresi açılmalıdır.

6.8 Makineyi açma

1. Tuşa [1] kısa süreli basılmalıdır.

ð Makine çalıştırılır.
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7 MAKİNEYİ İLK KEZ AÇMA
Makine elektrik şebekesine bağlandığında makine açılır. İlk kez açıldığında yazılım sizi işletime alırken uygulamanız
gereken temel ayarlara yönlendirir. Tüm temel ayarlar sonradan değiştirilebilir:

Yapılandırma [} 31]

1. Makine elektrik şebekesine bağlanmalıdır.

ð Makine çalıştırılır ve kurulum asistanını açar.

2. Ekrandaki koruyucu folyo çıkarılmalıdır.

3. Temel ayarlar kumanda birimindeki talimatlara
göre gerçekleştirilmelidir – bkz. Aşağıdaki tablo.

Dili, saati ve tarihi ayarlama

Parametre Değer aralığı Dipnotlar

Dil – tr (Türkçe)
– en (İngilizce)
– fr (Fransızca)
– ...

33 dil mevcuttur

Dil hemen değiştirilir

Gösterge 12/24 saat 12 saat

24 saat

Saat

– Saat
– Dakika

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Saati ayarlama

Dakikayı ayarlama

Tarih

– Gün
– Ay
– Yıl

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Günü ayarlama

Ayı ayarlama

Yılı ayarlama

Saat dilimi Seçim listesinden bir saat dilimi seç-
me

Su besleme ayarları

Parametre Değer aralığı Dipnotlar

Su sertliği Sertlik seviyeleri 1 – 5 Ölçülen su sertliğini girme Su sertliği-
ni ölçüm şeritleriyle belirleme [} 25]

Su sertliği, su haznesi olan makineler-
de ve su bağlantısı olup su filtresi ol-
mayan makinelerde ayarlanır

Su filtresi – Evet
– Hayır

Yalnızca su bağlantısına sahip bağlan-
tı ile

Filtre miktarı Su filtresi tipi

Seçim listesi

Kullanılan filtreye ve su sertliğine bağ-
lı



7 | Makineyi ilk kez açma Franke Kaffeemaschinen AG

30 Kullanım Kılavuzu A300

7.1 Kireç çözücü kartuşunu takma

1. Tortu haznesini çıkarın.

2. Kapak kilidini (opsiyon) anahtarla açın.

3. Kilit iç taraftan kilitlenmeli ve kapı açılmalıdır.

4. Vidalı kapağı kartuştan çıkarın.

5. Mühürü çıkarın.

6. Kireç çözücü kartuşunu eğik şekilde alttaki kırmı-
zı yuvaya takın.

7. Kapağı kapatın.

8. Tortu haznesini yerleştirin.

7.2 Kaynakları doldurma
Yalnızca A300 konfigürasyonu uyarınca mevcut olan kaynaklar görüntülenir.

Kullanılan kavrulmuş kahvenin ve kahveli içeceğin hazırlanma yöntemine uygun bir öğütme seviyesi gereklidir.
Espresso, Café Crème veya kafeinsiz kahvenin hazırlanması için ayrı öğütücülerin kullanılması önerilir. Böylece kulla-
nılan her kavrulmuş kahve türü için öğütme seviyesi münferit olarak ayarlanabilir. Öğütme seviyesini ayarlama
[} 38]

Kaynak doldurma

Sol çekirdek haznesi

Sağ çekirdek haznesi

Toz haznesi pozisyonu 2

Süt

Orta espresso kavurma

Orta kavurma

Toz çikolata

Tam yağlı süt

Süt tozu
Toz haznesi pozisyonu 4

Geri Devam

1. Hazneye tanımlanan ham maddeyi doldurun.

2. Daha sonra üzerine dokunun.

ð En önemli ayarları gerçekleştirdiniz, şimdi ilk i-
çeceğinizi üretebilirsiniz.

Standart içecekleri ayarlamak için Franke logosunun sol üst kısmına basın. Bunun için İçeceği ayarlama [} 32] bö-
lümünü dikkate alın.

İşletime alma sırasında uyguladığınız tüm ayarları dilediğiniz an bakım menüsünden değiştirebilirsiniz. Yapılandırma
[} 31]
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8 YAPILANDIRMA

8.1 Bakım düzeyini etkinleştirme

1. Sol üstteki Franke logosuna dokunun.

2. PIN'i girin.

3. Ok tuşuna basın.

8.2 PIN kodları
Fabrika çıkışında varsayılan PIN kodları belirlenmiştir:

Mal sahibi Uzman Kullanıcı

Varsayılan PIN 1111 2222 7777

Kişisel PIN
 ...  ...  ...

Kilit ürünler ve Makine açık/kapalı için PIN kodlarını Ayarlarım > Hak yönetimi menüsünde mal sahibi yetkisi ile ince-
leyebilir ve değiştirebilirsiniz.

8.3 Ayarlarım

Makineyi ayarlayın

Kaynaklar

İçeceği ayarlayın

Hak yönetimi
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8.3.1 İçeceği ayarlama

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

Dışa aktarma/İçe
aktarma

İçecekleri
sınıflandırma

Düzenleme Gizleme Kopyalama Ayarlanabilir Açık

Eylem Giriş/Fonksiyon Dipnotlar

Dışa aktarma/İçe ak-
tarma

– POP'u (ürün teklif paketi)
kaydetme

– Kaydetmeyi yükleme

– İçecek ayarlarını örn. bir yazılım güncellemesinden
önce USB belleğe kaydedin

– İçecek ayarlarını bir USB bellekten kahve makinesine
yükleme

İçecekleri sınıflandır-
ma

– İçeceklerin pozisyonunu değiştirme
– Görüntülenen içeceklerin sayısını ayarlama (2x3,

3x4, 4x5)

1. İçecekleri sınıflandırma düğmesine dokunun.

2. Kaydırılacak içeceğe dokunun.

3. Bir içecek için hedef pozisyona dokunun.

Düzenleme İşaretli içeceği düzenleme

Görüntüleme/Gizleme Mevcut içecekleri görüntüleme veya gizleme

Kopyalama Mevcut içecekleri bir varyant için temel olarak kopyala-
ma

Ayarlanabilir – Evet
– Hayır

Etkinleştirin/devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirildiy-
se, bir içecek seçime bağlı olarak aşağıdaki noktalara gö-
re ayarlanabilir:

– Fincan boyutu
– Birden fazla çekirdek türünün konfigüre edilmiş ol-

ması şartıyla çekirdek türü
– Aroma yoğunluğu

Hızlı seçim çalışma modu [} 21]



Franke Kaffeemaschinen AG Yapılandırma | 8

Kullanım Kılavuzu A300 33

İçeceği düzenleme

Kahve

İlk çekirdek türü

Çekirdek miktarı

Su miktarı

Su sıcaklığı

Dark Espresso Blend (sol)

Ön demleme profili

Kapalı OrtaKısa Uzun

1

2

3
4

Cappuccino

1 Aktif içecek 2 Kaynak (kahve, süt, vb.)

3 Ayar parametresi 4 Sürgülü düğme

8.3.2 Kaynakları ayarlama

İşletime alma sırasında uyguladığınız tüm ayarları (Kaynakları doldurma [} 30]) dilediğiniz an değiştirebilirsiniz.

Her hazne için mevcut kaynaklara yönelik, uygun olanı seçebildiğiniz bir liste bulunur.

Kaynakları atama

Kaynakları ayarlama

Sol çekirdek haznesi

Sağ çekirdek haznesi

Toz haznesi pozisyonu 3

Süt

Orta espresso kavurma

Orta kavurma

Toz çikolata

Tam yağlı süt

Süt tozu
Toz haznesi pozisyonu 4

Süt türünü 1
hazırlama

Köpük profillerini
ayarlama

1. Bir hazneye bir kaynak atamak için ön ayarlı türe
dokunun.

2. Listeden uygun türü seçin.

3. Tüm hazneler için tekrarlayın.

4. Süt hatlarını doldurmak için Süt türünü 1 hazırla-
ma seçimini yapın.
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Köpük profillerini ayarlama

A300 FM EC'de yoğun kıvamlı ve akışkan kıvamlı köpük için köpük profillerini ayarlayabilirsiniz (standart ayarlar: A-
kışkan kıvamlı köpük % 10 hava payı, yoğun kıvamlı köpük % 35 hava payı).

Köpük profillerini ayarlama

Tam yağlı süt yoğun kıvamlı ılık köpük

Tam yağlı süt akışkan kıvamlı ılık köpük

Hava payı

Hava payı

Köpük ayarları

Köpük ayarları

Test etme

Test etme

1. Köpük profillerini ayarlama üzerine dokunun.

2. Yoğun kıvamlı ve akışkan kıvamlı köpüğün hava
payını sürgülü düğme ile ayarlayın.

3. Köpüğün istenilen kalitede olup olmadığını kont-
rol etmek için üzerine tıklayın.

4. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

8.3.3 Makineyi ayarlama

Dil

Parametre Değer aralığı Dipnotlar

Dil – tr (Türkçe)
– en (İngilizce)
– fr (Fransızca)
– ...

33 dil mevcuttur

Dil hemen değiştirilir

Tarih ve saat

Parametre Değer aralığı Dipnotlar

Gösterge 12/24 saat 12 saat

24 saat

Tarih

– Gün
– Ay
– Yıl

0 – 31

0 – 12

2019 – 9999

Günü ayarlama

Ayı ayarlama

Yılı ayarlama

Saat

– Saat
– Dakika

0 – 23/0 – 11

0 – 59

Saati ayarlama

Dakikayı ayarlama

Saat dilimi Seçim listesinden bir saat dilimi seçme
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Saat anahtarları

Temel ayarlar

Parametre Değer aralığı Dipnotlar

Enerji tasarrufu – Aktif
– Kapalı

Aktif olduğunda bekleme süresi ayarlanabilir

Aralık: 15 ‒ 120 dak.

Otomatik açma/ka-
patma

– Aktif
– Kapalı

– Zamanlayıcıyı açma ve kapatma
– Zamanlayıcıyı pimle düzenleme

Zamanlayıcıları düzenleme

Parametre Değer aralığı Dipnotlar

Eylem – Otomatik açma
– Otomatik kapatma

Zamanlayıcı fonksiyonu seçme

Saat 0 ‑ 23 Açılma/kapanma süresini ayarlama

Dakika 0 ‑ 59

Her Pazartesi tekrarla-
ma

– Evet
– Hayır

Zamanlayıcıyı günlük olarak etkinleştirme/devre dışı bı-
rakma

...

Her Pazar tekrarlama

Su ayarları

Su besleme ayarları

Parametre Değer aralığı Dipnotlar

Su filtresi etkin – Evet
– Hayır

– Evet: Kullanım süresinin veya su filtresinin su miktarı-
nın girilmesi için sürgülü düğme görüntülenir (kullanı-
lan filtreye bağlı olarak)

– Hayır: Su sertliğini ayarlama

Su sertliği Sertlik seviyeleri 1 – 5 Ölçülen su sertliğini sürgülü düğmede ayarlama Su sertli-
ğini ölçüm şeritleriyle belirleme [} 25]

Su sertliği, su haznesi olan makinelerde ve su bağlantısı
olup su filtresi olmayan makinelerde ayarlanır

Fabrika ayarları

Parametre Değer aralığı Dipnotlar

Fabrika ayarlarına sı-
fırlama

Kendi ürünleriniz dahil tüm ayarlar silinecektir!

Ürünleri fabrika ayar-
larına sıfırlama

Kendi ürün ayarlarınız silinecektir!
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Sistem bilgileri

Kategori Değer

Toplam sürüm Makine yazılımının kurulu sürümü

Alt sistem sürümleri
Makine Makine tipi

Seri numarası [Seri numarası]

FPC Franke ürün kataloğunun kurulu sürümü

POP (ürün teklif paketi) Ürün teklif paketinin (ürün düzenleme/sınıflandırma) ku-
rulu sürümü

Lisans Eğer varsa, Franke Digital Services için aktif lisans

Ethernet cihazı A
IP adresi

MAC adresi

8.3.4 Hak yönetimi
İlgili roller aşağıdaki hiyerarşiye göre sıralanmıştır: Servis teknisyeni > Mal sahibi > Operatör > Bakım personeli.

Roller ve haklar

Eylem Servis teknisyeni Mal sahibi Uzman Kullanıcı

PIN'i değiştirme ve
test ürünlerini etkin-
leştirme

Evet (tüm roller için) Evet (alt roller için) Hayır Hayır

Ürünleri ekleme/de-
ğiştirme/çıkarma/u-
yarlama

Evet Evet (düşük fonksiyon
kapsamı)

Hayır Hayır

Sayacı görüntüleme Evet Evet Evet Hayır

Temizleme işlemi ger-
çekleştirme

Evet Evet Evet Evet

Yazılım güncellemesi
gerçekleştirme (USB)

Evet Hayır Evet Hayır
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9 DOLDURMA VE BOŞALTMA

9.1 Makineyi doldurma

NOT
Hazneyi yanlış doldurma
Yanlış doldurma, kusurlu ürünlerin üretilmesine ve makinenin hasar görmesine neden olabilir.

a) Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun.

b) Toz haznesine otomata uygun toz doldurun.

Hazne pozisyonları

1 Çekirdek haznesi pozisyonu 1 2 Çekirdek haznesi pozisyonu 2

3 Toz haznesi pozisyonu 3 4 Toz haznesi pozisyonu 4

9.2 Kavrulmuş kahve çekirdeklerini kullanma ve depolama
Kullanılan kahve çekirdeklerinin tazeliği, optimum içecek kalitesi için belirleyici bir faktördür.

– Kavrulmuş kahve çekirdekleri her zaman kullanımdan önce çekirdek haznesine doldurulmalıdır. Böylece aroma-
nın mümkün olduğunca büyük bir kısmı fincanlara doldurulur. Yalnızca o günün ilerleyen saatlerinde ihtiyacınız
olacak kadar doldurun. Çekirdek hazneleri saklama kabı değildir!

– Çekirdek haznelerini her zaman iyice kapatın. Açılan kahve paketlerini tekrar iyice kapatın
– Kavrulmuş kahveyi buzdolabı dışında serin, kuru ve karanlık bir yerde saklayın.
– Kavrulmuş kahveyi tüketim oranına uygun miktarda sipariş edin - daha taze kahveler için düzenli ve az miktarlar-

da.
– Örneğin 1 kg yerine 250 veya 500 g gibi daha küçük paketlerde sipariş verin. Böylece açılmış paketleri depola-

mayı veya çok dolu çekirdek haznelerini önlemiş olursunuz.
Bir hafta gibi belirli bir süre boyunca kullanımın ne kadar olduğunu gözlemleyin. Ne zaman ve ne kadar doldurulduğu-
nu not edin ve bu miktarı saptayın. Böylece sonraki saatler için taze çekirdekleriniz olmasını sağlayın. Çekirdek haz-
nesinin maksimum dolum miktarını örn. bir etiketle işaretleyin.
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9.3 Çekirdek doldurma

UYARI
Yaralanma tehlikesi
Çekirdek haznesinde veya öğütme kısmında bulunan nesneler sonucunda kıymıklar sıçrayabilir ve yaralanmaya ne-
den olabilir.

a) Çekirdek haznesine veya öğütme kısmına herhangi bir nesne sokmayın.

1. Çekirdek haznesi kapağını açın.

2. Kahve çekirdeklerini doldurun.

3. Kapağı takın.

9.4 Öğütme seviyesini ayarlama
Öğütme seviyesi her bir öğütücü için ayrıca ayarlanabilir. Fabrika ayarı: Orta.

– Daha ince öğütme için kolu sağa doğru itin.
– Daha kaba öğütme için kolu sola doğru itin.
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9.5 Toz doldurma

1. Toz haznesi kapağını açın.

2. Makineye uyumlu toz kullanın.

3. Kapağı takın.

9.6 Su haznesini doldurun

NOT
Makine hasarları
Su haznesine süt doldurulması halinde makine hasar görebilir.

a) Su haznesine yalnızca su doldurun.

b) Su haznesine yanlışlıkla süt doldurmanız halinde makineyi elektrik şebekesinden ayırın ve servis ile iletişime ge-
çin.

Optimum Su kalitesi [} 24] hem içeceklerin kalitesi hem de makinenin fonksiyonunu güvenilir biçimde yerine getir-
mesi ve kullanım süresinin uzun olması için büyük önem taşır.

1. Kapağı açın. 2. Su haznesini kaldırın ve çıkarın.
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3. Gerekirse su haznesini temizleyin.

max.

4. Su haznesini işarete kadar temiz suyla doldurun.
Su kalitesi [} 24]

5. Doldurulan su haznesini yerleştirin ve kapağı ka-
patın.

9.7 Süt doldurma

DİKKAT
Pastörize edilmemiş sütteki bakteriler
Pastörize edilmemiş sütteki bakteriler sağlığınız açısından tehlike arz edebilir.

a) Pastörize edilmemiş süt kullanmayın.

b) Yalnızca pastörize veya uzun ömürlü süt kullanın.

NOT
Makine hasarları
Yalnış sıvıların kullanılması halinde makine hasar görebilir.

a) Süt haznesine yalnızca süt doldurun.

b) Süt haznesinin temizlenmesi için yumuşak temizleme maddeli ılık su kullanın.

NOT
Kötü yönde etkilenmiş içecek kalitesi
Sütün yanlış kullanılması kalite problemlerinin oluşmasına neden olur.

a) Sütü yalnızca temiz bir hazneye doldurun.

b) Yalnızca soğutulmuş süt kullanın (2–5 °C).

c) Süt haznesinin iç tarafına, süt hortumuna ve süt kapağına yalnızca temiz ellerle dokunun veya tek kullanımlık el-
divenler kullanın.

Temizleme veya doldurma işlemi sonrası süt sistemi yarı otomatik olarak hazırlanır. Lütfen olay bildirimi talimatlarına
dikkat edin. Olay bildirimlerine gösterge paneli üzerinden erişilebilir.
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9.7.1 SU05'te süt doldurma

1. Kapağı açın.

2. Soğutma birimini açın.

ð Güncel soğutma bölümü sıcaklığı gösterilir.

3. Emme borulu süt haznesi kapağını çıkarın ve te-
miz bir yüzeye yerleştirin.

4. Hazneye maks. 5 l soğutulmuş süt doldurun.

5. Süt haznesi kapağını takın.

6. Süt haznesini sonuna kadar soğutma bölümüne
itin.

7. Kapağı kapatın.

9.8 Tortu haznesini boşaltma

NOT
Küf oluşumu
Kahve kalıntıları nedeniyle küf oluşur.

a) Tortu haznesini günde en az bir kez boşaltın ve temizleyin.
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1. Tortu haznesini çıkarın.

2. Tortu haznesini boşaltın.

3. Tortu haznesini temizleyin ve kurulayın.

4. Tortu haznesini yerleştirin.

9.9 Toz haznesini boşaltma

NOT
Toz nedeniyle kirlenme
Toz haznesinde toz düşebilir.

a) Toz haznesini daima dik ve kapalı bir şekilde taşıyın.

1. Tortu haznesini çıkarın.

2. Kapak kilidini (opsiyon) anahtarla açın.

3. Kilit iç taraftan kilitlenmeli ve kapı açılmalıdır.

4. Kilitleme sürgüsünü çekin.
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5. Toz haznesini kaldırın ve çıkarın.

6. Toz haznesini boşaltın.

7. Boş toz haznesini taktıktan sonra kilitleme sürgü-
sünü itin.

8. Kapağı kapatın.

NOT
Fonksiyonların bozulması
Toz haznesi düzgün şekilde kilitlenmediğinde kahve makinesinin fonksiyonu ve ürün kalitesi olumsuz etkilenebilir.

a) Kilitleme sürgüsünü sonuna kadar içeriye doğru itin.

9.10 Soğutma birimini boşaltma

DİKKAT
Mikrop oluşumuna bağlı olarak sağlık tehlikesi
Yeteri kadar temizlik uygulanmaması halinde makine içerisinde yermek kalıntıları birikebilir, çıkışlar tıkanabilir ve ü-
rünlerin kirlenmesine sebep olabilir.

a) Talimatlara uygun temizlenmemiş olması halinde makineyi kullanmayın.

b) Makineyi talimatlara uygun olarak her gün temizleyin.

c) Gerekli temizlik önlemleri konusunda makineyi kullanacak personeli bilgilendirin.

NOT
Bozulmuş süt
Yetersiz soğutma veya hijyen sebebiyle süt bozulabilir.

a) Yalnızca soğutulmuş süt kullanın (2,0−5,0 °C).

b) Sütü yalnızca çalışma saatleri süresince soğutma biriminde tutun. Çalışma saatleri dışındaki zamanlarda (örn.
gece) sütü buzdolabında muhafaza edin.

c) Makine ve soğutma birimini her gün bir kez temizleyin.

d) Emme borusuna, süt haznesinin iç tarafına ve süt kapağına yalnızca temiz ellerle dokunun veya tek kullanımlık
eldivenler kullanın.

e) Emme borulu hazne kapağını yalnızca temiz bir yüzeye yerleştirin.
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NOT
Süt sisteminin tıkanması
Uygun olmayan temizleme bezlerinin lifleri sisteme girebilir ve bir tıkanmaya neden olabilir. Bu durum makine hasarı-
na neden olabilir.

a) Süt haznesini temizlemek için bir mikrofiber bez kullanın.

1. Kapağı açın.

2. Süt haznesini çıkarın.

3. Sütü buzdolabında saklayın veya gerektiği takdir-
de dökün.

4. Süt haznesini, süt veren parçaları ve soğutma o-
dasını temizleyin.

5. Temizlenen süt haznesini yerleştirin.

6. İhtiyacınız olmadığında soğutma birimini kapatın.
İçeride kötü koku oluşmasını önlemek için kapa-
tılan soğutma biriminin kapısını tam olarak ka-
patmayın.
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10 İÇECEK SATIN ALMA

UYARI
Yanma tehlikesi
Sıcak içecekler buhar yanıklarına sebep olabilir.

a) Sıcak içecekler konusunda dikkatli olun.

b) Yalnızca uygun bardaklar kullanın.

10.1 Hızlı seçim seçeneği ile içecek alma

1. Çıkış ağzının altına uygun bir bardak yerleştirin.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

2. Bir ürün seçin.

ð Ürün ön izlemesi görüntülenir.

3. Ürün seçeneklerini seçin.

4. Yeşil tuşa basarak hazırlama işlemini başlatın.

ð İçecek hazırlanır.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

ð Ürün hazırlanır hazırlanmaz ürün seçimi görü-
nür.
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11 TEMİZLEME

11.1 Giriş
Mükemmel kahve keyfi için temiz bir kahve makinesine ihtiyaç duyarsınız. Kahve makinenizi günde en az bir veya
gerektiği durumlarda daha sık aralıklarla temizleyin.

Otomatik temizleme işlemine kahve makinesi temizliği ve soğutma birimi temziliği dahildir.

Gerekli aksesuar
– Temizlik tabletleri
– Mikro fiber bez
– Fırça seti
– Toplama haznesi (yalnızca atık su bağlantısı olmayan makinelerde)

Süt sistemli makinelerde gerekli ilave aksesuar

– Süt sistemi temizleyici
– SU 05'te: Temizleme haznesi

NOT
Kirli aksesuarlar
Kirli aksesuarlar makine fonksiyonunu ve içeceğin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

a) Aksesuarları 5 aşamalı yöntem ile temizleyin.

b) Mevcut aksesuar bağlantılarına dikkat edin.

Kahve makinesinin çıkarılabilen parçaları bulaşık makinesine dayanıklı değildir.

Ayrıca manuel temizleme
– Soğutma bölümünün iç yüzeyleri
– Kapının iç tarafı, kapı contası
– Süt haznesi, süt haznesi kapağı
– Emme hortumu, emme manifoldu
– Toz haznesi

Haftalık temizleme [} 48]

11.1.1 5 aşamalı yöntem

1. İnatçı kirleri fırça yardımıyla temizleyin.

2. Parçaları, yumuşak temizleme maddeli ılık su içe-
risinde bekletin.

3. Parçaları yıkayın.

4. Parçaları derinlemesine durulayın.

5. Parçaları kurutun.
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Çıkarılabilir parçalar

11.2 Temizleme işlemini başlatma

UYARI
Yanma tehlikesi
Temizleme işlemi esnasında sıcak sıvı ve buhar meydana geldiğinden yanıklara sebep olabilir.

a) Söz konusu işlem esnasında çıkış ağızları yakınında çalışmayın!

Makine temizleme işlemi sonrası bakım düzeyi veya enerji tasarruf moduna geri döner. Servis teknisyeniniz sizin için
istenilen seçeneği ayarlayabilir.

1. Sol üstteki Franke logosuna dokunun.

2. PIN girin. PIN kodları [} 31]

3. Ok tuşuna basın.
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Ayarlarım

Sayaç

Temizleme ve bakım

4. Temizleme ve bakım seçeneğini seçin.

Kahve makinesini temizleme

Kahve makinesini kireçten arındırma

Kahve makinesini yıkama

Silme koruması

5.  Kahve makinesini temizleme üzerine dokunun.

6. Temizleme işlemini başlatmak için Evet seçene-
ğine basın.

7. Kullanıcı arayüzü talimatlarına uyun ve Diğer se-
çeneğini kullanarak işlemi onaylayın.

ð Makine size bir sonraki adımı gösterir.

Atık su bağlantısı olmayan makinelerde toplama haznesini hazır tutun ve ekranda talep doğrultusunda damlama ız-
garasına yerleştirin.

11.3 Haftalık temizleme
Bu bölümde bahsedilen makine bileşenlerini günlük temizleme işlemlerinin yanı sıra en az haftada bir kez temizleyin.
Makinede kirlenme tespit ettiğinizde derhal temizleyin. Bunun için temizleme talimatını dikkate alın.

11.3.1 Su haznesinin temizlenmesi (eğer varsa)

Su haznesini her gün kir veya kireç bakımından kontrol edin. Kir veya kireç tespit ettiğinizde derhal temizleme işlemi
gerçekleştirin.

1. Su haznesini çıkarın ve boşaltın.

2. Su haznesini 5 basamaklı yöntem uyarınca te-
mizleyin.
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11.3.2 Toz haznesinin temizlenmesi (eğer varsa)

1. Tortu haznesini çıkarın.

2. Kapak kilidini (opsiyon) anahtarla açın.

3. Kilit iç taraftan kilitlenmeli ve kapı açılmalıdır.

4. Kilitleme sürgüsünü çekin.

5. Toz haznesini kaldırın ve çıkarın.

6. Toz haznesini boşaltın.

7. Toz haznesini bir bez yardımıyla temizleyin. Ge-
rektiğinde bulaşık deterjanı kullanın. Toz hazne-
sini kuru bir bezle ovarak kurutun.

8. Toz haznesini takın.

9. Kilitleme sürgüsünü içe doğru itin.

10. Kapağı kapatın ve toz haznesini yerleştirin.

11.3.3 Damlama kabı ve damlama ızgarasını temizleme

NOT
Taşan sıvılar
Atık su bağlantısı olan makineler için geçerlidir! Damlama kabında su kalması halinde, bu su atık su bağlantısına sa-
hip makinelerde damlama kabının çekilmesi halinde dışarı taşabilir.

a) Damlama kabını çıkarmadan önce atık suyun boşaltıldığından emin olun.

1. Damlama kabını ve damlama ızgarasını 5 adım
yöntemiyle temizleyin.

2. Damlama kabı kapağının alt tarafındaki lamelleri
iyice temizleyin.
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Damlama kabının arka tarafının [1] içi ve dışı temiz ve kuru olmalıdır. Aksi halde damlama kabının dolum seviyesi
sensörü hatalı bir bildirimi tetikleyebilir.

Kagve makinesi atık su sistemine bağlıysa, damlama kabının arka tarafında iki adet O-ring [2] bulunur. Damlama ka-
bının tamamen yerine oturması için bunlar suyla ıslatılmalıdır. Aksi halde kapasitif sensör damlama kabını algılama-
yabilir.

11.3.4 Ekranı temizleme

1. Sol üstteki Ayarlar sembolüne dokunun.

2. Temizleme ve bakım seçeneğini seçin.

3. Silme korumasını seçin.

ð Kullanıcı arayüzü 20 saniye için kapalı.

4. Yüzeyi nemli bir bezle temizleyin.

11.3.5 Makine yüzeyini temizleme

1. Makine yüzeyini nemli bir bezle temizleyin. 2. Gerekirse yumuşak bir temizleme maddesi kulla-
nın. NOT! Aşındırıcı madde kullanmayın.

11.4 Kahve makinesini yıkama

UYARI
Yanma tehlikesi
Durulama işlemi esnasında sıcak su çıkar.

a) Söz konusu işlem esnasında çıkış ağızları yakınında çalışmayın!

b) Ölçü kabını damlama ızgarasına yerleştirin.

c) BUHAR YANIKLARINDA: İlgili bölgeyi derhal soğutun ve yaralanma derecesine bağlı olarak bir hekime başvurun.

Durulama, günlük temizleme işlemlerinin yerine geçmez! Durulama işlemi, kahve ve süt sistemindeki kalıntıları gider-
mek için gereklidir.

Makine, açma ve kapama gibi belirli durumlarda otomatik olarak durulama gerçekleştirir.
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1. Sol üstteki Franke logosuna dokunun.

2. PIN girin. PIN kodları [} 31]

3. Ok tuşuna basın.

Ayarlarım

Sayaç

Temizleme ve bakım

4. Temizleme ve bakım seçeneğini seçin.

Kahve makinesini temizleme

Kahve makinesini kireçten arındırma

Kahve makinesini yıkama

Silme koruması

5. Kahve makinesini yıkama üzerine dokunun ve o-
naylayın.

ð Kahve makinesi yıkanır.
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11.5 Bakım kiti
Kahve makinesinin bazı bileşenleri zamanla bir değişim gerektirecek ölçüde yıpranabilir veya yoğun şekilde kirlenebi-
lir. Bu durum servis teknisyeni bakım yapmadan önce meydana gelebilir. İlgili parçaları kolayca sipariş edebilmeniz i-
çin bunları bir listede bir araya getirdik. Aşağıdaki bileşenleri kendi kendinize değiştirebilirsiniz.

Resim Miktar Ürün numarası Ürün tanımı Dipnotlar

1 560.0001.696 Kaynatma modülü
Ø 43, klape 0,6 mm i-
le

Ürün numarasını kaynatma modülünün
yanındaki etikette bulabilirsiniz. Aşağı-
daki bölümde gerekli işlem adımları a-
çıklanmıştır.

Kaynatma modülünü değiştirme [} 53]
1 560.0001.697 Kaynatma modülü

Ø 50E, klape 0,6 mm
ile

Ürün numarasını kaynatma modülünün
yanındaki etikette bulabilirsiniz. Aşağı-
daki bölümde gerekli işlem adımları a-
çıklanmıştır.

Kaynatma modülünü değiştirme [} 53]
1 560.0593.645 Köpürtme başlığı

FCS4070 FM EC
FM veya MS modelini tip plakasından
öğrenebilirsiniz. Tip plakası makinenin i-
çinde bulunur.

Kahve makinesi [} 17]
1 560.0594.309 Köpürtme başlığı MS

EC FCS4070
FM veya MS modelini tip plakasından
öğrenebilirsiniz. Tip plakası makinenin i-
çinde bulunur.

Kahve makinesi [} 17]
1 560.0589.901 Süt çıkışı 2li FCS4070 FM ve MS'te model benzer

1 560.0613.850 Süt çıkışı 1li

1 560.0001.074 Emme hortumu, mon-
te edilmiş 300 mm

Soğutma birimi SU 05 için süt emme
hattı

EasyClean özellikli soğutma birimi bile-
şenleri [} 20]

1 560.0486.469 Hortum Ø 9/5x1000
MVQ

Diğer tüm süt sistemleri için emme hor-
tumu 1000 mm. Hortum uzunluğunu
uygun şekilde kısaltın. Soğutma birimi
KE200 için gerekli hortum uzunluğu
400 mm'dir.

1 560.0001.187 Mikser haznesi Toz sistemi için

1 560.0580.820 Mikser haznesi kapağı Toz sistemi için
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Resim Miktar Ürün numarası Ürün tanımı Dipnotlar

2 560.0578.001 O-Ring 13x1,5 EPDM Çıkışlı damlama kabı contası

Yalnızca su bağlantısı olan modelde
mevcut

11.5.1 Kaynatma modülünü değiştirme

1. Makineyi boşaltın ve elektrik hattından ayırın.

2. Tortu haznesini makineden çıkarın.

3. Makinenin kapağını açın.

 

4. Kaynatma modülü kilidini saat yönünün tersine
döndürüp açın.

5. Kaynatma modülünü öne doğru çıkarın.

6. Yeni kaynatma modülünü takın.

7. Kaynatma modülü kilidini saat yönünde sabitle-
yin.

8. Makinenin kapağını kapatın.

9. Tortu haznesini makineye yerleştirin.

10. Makine elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
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12 KİREÇTEN ARINDIRMA
Her zaman yüksek kalitede bir içecek kalitesi ve makinenin güvenilir çalışması için kahve makinesi düzenli olarak ki-
reçten arındırılmalıdır. A300 bunun için otomatik bir kireçten arındırma sistemine sahiptir. Kireçten arındırma işlemi
gerektiğinde, kahve makinesinin kumanda biriminde görüntülenir. Kireç birikintileri özellikle yeni geliştirilmiş enerji
tasarruflu ısı kartuşunda oluşabilir.

Kireç giderme işlemi için sadece Franke'nin kireç çözücü konsantresi kullanın (ürün numarası 560.0589.837). Böy-
lece güvenilir bir kireç giderme sağlanır.

a) Kireç giderme işlemini hemen gerçekleştirebilmek için kahve makinesinin kumanda biriminde ilgili talep görün-
tülendiğinde kireç çözücü konsantreyi sipariş edin.

12.1 Kireçten arındırma süresi
A300 işletime alma sırasında su sertliğini belirlemeniz ve yazılıma girmeniz talep edilir Su sertliğini ölçüm şeritleriyle
belirleme [} 25]. Bu değer yardımıyla bir sonraki kireçten arındırma işlemine kadar kalan su miktarı hesaplanır.

Su filtresi olmayan makineler
Kireçten arındırma talebi, hesaplanan su miktarına ulaşıldıktan sonra veya en geç on iki gün sonra görüntülenir. Ki-
reçten arındırma talebinden sonra A300 iki gün daha kullanılabilir. Ardından, kireçten arındırma gerçekleştirilene ka-
dar bloke olur.

Su bağlantısı ve su filtresi olan makineler
Kireçten arındırma talebi on iki iş günü sonra görüntülenir. Kireçten arındırma talebinden sonra A300 kalan su mik-
tarı bitene kadar kullanılabilir. Ardından, kireçten arındırma gerçekleştirilene kadar bloke olur.

12.2 Kireçten arındırma işlemini gerçekleştirme
Kireçten arındırme işlemi gerektiğinde kumanda biriminde bir bildirim görüntülenir. Çalışmanın etkilenmemesi için
bildirim kapatılabilir. Kireçten arındırma işlemi şu seçeneklerle başlatılabilir:

– Sonraki temizleme işlemiyle birlikte kireçten arındırma (varsayılan ayar)
– Temizleme işleminden bağımsız kireçten arındırma - belirli bir saatte kireçten arındırmayı otomatik başlatma
– Kireçten arındırmayı manuel başlatma

NOT
Kireçten arındırmayı iptal etme
Su haznesi olan makineler için geçerli: Su haznesi boş veya damlama kabı dolu ise otomatik kireçten arındırma işle-
mi gerçekleştirilmez.

a) Temizleme/kireçten arındırma işleminden önce damlama kabını boşaltın.

b) Temizleme/kireçten arındırma işleminden önce su haznesini doldurun.

c) Temizleme haznesini kumanda birimindeki talimata göre damlama ızgarasına yerleştirin.

12.2.1 Temizleme işleminden sonra kireçten arındırma
Varsayılan olarak bir sonraki temizlikten hemen sonra, başka bir sorgulama olmadan kireçten arındırma işlemi başla-
tılır. Bunun için kullanıcının ilave eylem gerçekleştirmesine gerek yoktur. Kireçten arındırma işlemi makine modeline
bağlı olarak 15 - 25 dak sürebilir. Temizleme işlemi başlatılmadan önce sonraki kireçten arındırma işlemi için yeterli
kireç çözücü konsantre olup olmadığı kontrol edilir. Kireç çözücü konsantre yeterli değilse, kireç çözücü kartuşunun
değiştirilmesi talebi görüntülenir. Kireç çözücü kartuşunu takma [} 30]
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12.2.2 Temizlemeden bağımsız kireçten arındırma

Kireçten arındırma işleminin çalışmayı etkilememesi için servis teknisyeniniz kireçten arındırma işleminin gerçekleş-
tirilmesi için çalışma saatlerinizin dışında bir saat belirleyebilir.

12.2.3 Kireçten arındırmayı manuel başlatma

UYARI
Yanma tehlikesi
Kireçten arındırma işlemi esnasında meydana gelen sıcak sıvı ve buhar yanıklara sebep olabilir.

a) Söz konusu işlem esnasında çıkış ağızları yakınında çalışmayın.

1. Sol üstteki Franke logosuna dokunun.

2. PIN girin. PIN kodları [} 31]

3. Ok tuşuna basın.

Ayarlarım

Sayaç

Temizleme ve bakım

4. Temizleme ve bakım seçeneğini seçin.

Kahve makinesini temizleme

Kahve makinesini kireçten arındırma

Kahve makinesini yıkama

Silme koruması

5. Kireçten arındırma seçimini yapın.

ð Otomatik kireçten arındırma işlemi başlar ve
sonraki adımlar için talimatlar gösterilir.
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13 HATA DÜZELTME

13.1 HATA BİLDİRİMİ
Bir hata meydana geldiğinde, gösterge panelinde hata kategorisi uyarınca bir sembol renkli olarak öne çıkarılır. Bu-
nun üzerine dokunulduğunda, hatayı gidermeye yönelik diğer bilgi ve uyarılarla ilgili bir pencere görüntülenir.

Kapatma

Kahve çekirdekleri stoğu boş. Lütfen

kahve çekirdekleri doldurun.

2020-05-27
11:35

Harekete geçme direktifi içeren bildirim

Önemli sorunlarla karşılaşıldığında makine yeniden başlatılmalıdır.

a) Makineyi yeniden başlatın [} 58].

b) Makine çalışmazsa güç kaynağını kontrol edin.

c) Makineyi yeniden çalıştıramadığınızda veya sorun giderilmediğinde servis teknisyeninizle iletişime geçin.

13.1.1 Hata bildirimleri için renk kodları

Geçici kesintiler

Sistem herhangi bir kısıtlama olmaksızın çalışıyor

Sistem kısıtlamalar ile birlikte olmaksızın çalışıyor

Tek kaynak veya tüm kaynaklar kapalı

13.2 Kahve makinesinde hata giderme
Hata bildirimi/Sorun Olası sebep Önlem

Damlama kabının boşaltıl-
masına rağmen hata bildiri-
mi E663 Damla çanağı dolu
görüntüleniyor

Damlama kabının içindeki kalıntılar ne-
deniyle sensör sinyali arızalı

Damlama kabının içini temizleyin ve kurula-
yın. Damlama kabının montaj yuvasını da te-
mizleyin ve kurulayın

Damlama kabının arka tarafındaki nem
nedeniyle sensör sinyali arızalı

Damlama kabının arka tarafını temizleyin ve
kurulayın
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Hata bildirimi/Sorun Olası sebep Önlem

Süt donmuş Soğutma biriminin nominal sıcaklığı çok
düşük ayarlanmış

Nominal sıcaklığı 1-2 °C daha yükseğe ayar-
layın

– Soğutma birimi SU 05: Sıcaklık ayar düğ-
mesindeki Set tuşunu nominal sıcaklık
yanıp sönene kadar basılı tutun. Navigas-
yon tuşlarıyla nominal sıcaklığı arttırın.
Yeni nominal sıcaklığı Set tuşuyla onayla-
yın.

– KE200: KE200'ün arka tarafında bir sı-
caklık sınırlayıcı bulunur. Bununla istenen
sıcaklığı ayarlayın

Süt donmuş (soğutma bölü-
münde su)

Soğutma birimi kapağının contası sızdır-
maz değil

Contanın doğru takıldığından ve kapağın ta-
mamen kapandığından emin olun

Soğutma biriminin süt sı-
caklığına ulaşılmıyor

Soğutma biriminde yetersiz hava sirkü-
lasyonu

Soğutma birimiyle duvar arasındaki minimum
mesafeye uyun (en az 50 mm)

Kireç çözücü konsantre do-
zajlanamıyor (hata bildirimi
E409)

Kireç çözücü kartuşunda hasarlı veya
kirli conta veya boş kireç çözücü kartu-
şu

Kireç çözücü kartuşunun dolum miktarını
kontrol edin. Contalı kırmızı adaptörü kontrol
edin ve gerekirse kireç çözücü kristallerinden
arındırın. Kireçten arındırma işlemini tekrarla-
yın

Henüz boş olmamasına rağ-
men kireçten arındırma kar-
tuşunun değiştirilmesi gere-
kiyor

Kireç çözücü kartuşunda hasarlı veya
kirli conta

Yeni kireç çözücü kartuşunu takın ve contalı
kırmızı adaptörü kontrol edin ve gerekirse ki-
reç çözücü kristallerden arındırın

Akış ölçer hatası 1 (hata bil-
dirimi E79)

Su akışında arıza Su haznesi veya su bağlantısındaki kavramayı
kontrol edin

Hata bildirimi bir ürün çıkışı sırasında görün-
tüleniyorsa kaynatma modülünün eleği tıkan-
mış olabilir

– Öğütme seviyesini daha kaba seviyeye a-
yarlayın ve/veya öğütme miktarını azaltın

– Kaynatma modülünü sökün ve durulayın
– Kahve makinesini temizleme işlemini

başlatın

Dokunmatik ekran doğru
tepki vermemeye başladı

Aşırı yüklenmiş makine yazılımı Hata gidermenin iki farklı seçeneği vardır:

– Seçenek 1: Kumanda biriminin sağ tara-
fındaki kırmızı tuşa 10 s basılı tutarak ye-
niden başlatın

– Seçenek 2: Kahve makinesini elektrik
hattından ayırın. 1 dak sonra kahve maki-
nesini tekrar elektrik hattına bağlayın.
Açmak için kumanda biriminin sağ yanın-
daki kırmızı tuşa kısa süreli basın

Su haznesinin su seviyesi al-
gılanmıyor

Su haznesinin iç bölümünde kalıntılar
veya birikintiler

Su haznesini iyice temizleyin ve durulayın
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Hata bildirimi/Sorun Olası sebep Önlem

Süt yok veya yalnızca süt
köpüğü

Sızdırmaz olmayan emme hortumu veya
süt hattı

Çıkış ucunun pozisyonunu kontrol edin ve ge-
rekirse temizleyin. Soğutma birimi SU 05:
Emme hortumunun kavramasındaki O-ringi
kontrol edin. Emme hortumunu kontrol edin
ve gerekirse değiştirin

Süt, süt çıkışından düzgün
çıkmıyor

Süt çıkışı temizleme işlemi sırasında
doğru takılmamış

Kahve makinesini temizleme işlemini başlatın
ve süt çıkışını dokunmatik ekran üzerindeki
talimatlara göre takın. Süt çıkışı ayrıca bakım
kitinin bir parçasıdır, bkz. Bakım kiti [} 52]

13.2.1 Makineyi yeniden başlatma

1. Tuşu [1] 10 s basılı tutun.

ð Makine yeniden başlatılır.

ð Başlatma resmi görüntülenir.

13.3 Ürün kalitesindeki sorunlara yönelik yardım
Sorun Olası sebep Olası çözüm

Kahvenin tadı kötü İri taneli öğütme Öğütme seviyesini daha ince taneli olacak şe-
kilde ayarlayın Öğütme seviyesini düşürün

Çok az kahve Kahve miktarını arttırın İçeceği ayarlama
[} 32]

Sıcaklık çok düşük Sıcaklığı arttırın İçeceği ayarlama [} 32]
Eski kahve Taze kahve kullanın

Çekirdek haznesi doğru şekilde kilitlen-
memiş

Çekirdek haznesinin kilitleme tertibatını kont-
rol edin Çekirdek doldurma [} 38]

Kahvenin tadı garip Öğütme kötü Müşteri hizmetlerine başvurun

Düşük kahve tüketimi Çekirdek haznesine az miktarda kahve çekir-
deği doldurun

Bozuk kahve çekirdekleri Kahve çekirdeklerini değiştirin

Temizleme malzemesi kalıntıları Makineyi durulayın

Kirli fincan Bulaşık makinesini kontrol edin

Kötü su kalitesi (klor, sertlik vb.) Su kalitesini kontrol ettirin Su kalitesi [} 24]
Kahvenin tadı acı İnce taneli öğütme Kahve sıcaklığını düşürün İçeceği ayarlama

[} 32]
Çok ince öğütme Öğütme seviyesini daha iri taneli olacak şekil-

de ayarlayın Öğütme seviyesinin ayarlanması
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Sorun Olası sebep Olası çözüm

Kahve miktarı çok az Kahve miktarını arttırın İçeceği ayarlama
[} 32]

Kavurma seviyesi çok yüksek Öğütme seviyesini daha ince taneli olacak şe-
kilde ayarlayın

Kahve tadı ekşi Sıcaklık çok düşük Kahve sıcaklığı arttırın İçeceği ayarlama
[} 32]

Kavurma seviyesi çok düşük Daha koyu renkli kavrulmuş kahve kullanın

İri taneli öğütme Öğütme seviyesini daha ince taneli olacak şe-
kilde ayarlayın Öğütme seviyesinin ayarlan-
ması

Toz ürünleri niteliği Koyu Daha az toz kullanın daha çok su kullanın

Açık Daha çok toz kullanın, daha az su kullanın

Toz topaklı veya nemli Toz sistemini temizleyin ve kurulayın

Toz ürünlerinin tadı Çok tatlı Daha az toz kullanın daha çok su kullanın

Biraz tatlı Daha çok toz kullanın, daha az su kullanın

Garip bir tat Toz sistemini temizleyin
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14 TEKNİK BİLGİLER

14.1 DIN 18873-2:2016-02 uyarınca performans bilgileri
Bu veriler 230 V şebeke gerilimi için geçerlidir.

Saatlik performans Tekli dağıtım sistemi

(Fincan/s)

Çift dağıtım sistemi

(Fincan/s)

Espresso 124 163

Kahve/Café Crème 80 92

Sıcak su (200 ml) 96 -

Cappuccino 91 130

Latte macchiato 96 116

Sütlü kahve 93 113

Sıcak çikolata 102 -

14.2 Kahve makinesine yönelik teknik bilgiler
Ağırlık Donanıma bağlı olarak yakl. 25 kg

Çekirdek haznesi doldurma miktarı – Çekirdek haznesi genişletme olmadan: 1 x 0,5 kg ve-
ya 2 x 0,25 kg

– Çekirdek haznesi genişletme ile: 1 x 1,1 kg veya
2 x 0,55 kg

Toz haznesi doluluk seviyesi Toz haznesi: 0,5 kg

İkili toz haznesi: 2 x 0,5 kg

Su haznesi 4,8 l

Çevre koşulları Hava nemliliği: maks. %80

Çevre sıcaklığı: 5–32 °C

Gürültü emisyonu <70 dB(A)

14.3 Kahve makinesi elektrik bağlantıları
Tip Gerilim Bağlantı Güç Sigorta Frekans

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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