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1 PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

1.1 Používanie v súlade s určením

1.1.1 Kávovar
– A600 je zariadenie na komerčnú prípravu kávy určené na použitie v gastronómii, kanceláriách alebo

v podobnom prostredí.

– A600 je vhodný na spracovanie celých kávových zŕn, mletej kávy, prášku vhodného do automatov a
čerstvého mlieka.

– A600je určené na prípravu nápojov pri dodržaní tohto návodu a technických údajov.

– A600je určené výhradne na použitie v interiéri.

Upozornenie
– A600nie je vhodné na použitie v exteriéri.

1.1.2 Prídavné prístroje

Chladiaca jednotka
– Chladiaca jednotka je určená len na chladenie mlieka na prípravu kávy v kávovare Franke.

– Používajte iba predchladené mlieko (2-5 °C).

– Ak sa chladiaca jednotka nepoužíva, mlieko vyberte. Mlieko uschovávajte vo vhodnej chladničke.

– Používajte len odporúčané čistiace prostriedky. Iné čistiace prostriedky môžu zanechať zvyšky v
mliečnom systéme.

– Chladiaca jednotka je určená len na použitie v interiéri.

– Venujte pozornosť dodanému vyhláseniu o zhode.

Flavor Station
– Stanica Flavor Station je určená výhradne na automatickú prepravu sirupov a iných tekutých aróm na

prípravu nápojov.

Upozornenie
– Stanica Flavor Station nie je vhodná na prepravu hustých médií ako je napr. čokoládová omáčka.

– Stanica Flavor Station nie je vhodná na uschovávanie nápojov s obsahom alkoholu alebo výbušných
látok.

Ohrievač šálok
– Ohrievač šálok je určený výhradne na predhriatie kávových šálok a pohárov potrebných na prípravu

nápojov.

Upozornenie
– Nádoby na pitie z papiera alebo plastu sa nesmú používať. Ohrievač šálok nie je vhodný na sušenie ku-

chynských ani iných utierok. Šálky nesmú byť pri nahrievaní zakryté.

Systém účtovania
– Systém účtovania je v závislosti od modelu použiteľný pre rôzne druhy platieb. Príklady: platba minca-

mi, kartou alebo mobilným platobným systémom.



Franke Kaffeemaschinen AG Pre vašu bezpečnosť | 1

Návod na obsluhu A600 7

1.2 Predpoklady pre používanie kávovaru
– Kávovar A600 je určený na používanie zaškoleným personálom alebo pre samoobslužnú zónu.

– Stroje v samoobslužnej oblasti musia byť stále monitorované, aby boli používatelia chránení.

– Každý používateľ kávovaru A600 si musí prečítať návod a porozumieť mu. Neplatí to pre používanie v
samoobslužnej oblasti.

– Kávovar A600 a prídavné prístroje uveďte do prevádzky až po úplnom prečítaní a pochopení tohto
návodu.

– Nepoužívajte A600 a prídavné prístroje, keď nepoznáte ich funkcie.

– A600 nepoužívajte, ak sú poškodené prívodné vedenia A600 alebo prídavné prístroje.

– A600 nepoužívajte, ak A600 alebo prídavné prístroje nie sú správne vyčistené alebo naplnené.

– Deti mladšie ako 8 rokov nesmú používať A600 a ani prídavné prístroje.

– Deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí smú A600 a prídavné za-
riadenie používať len po dostatočnom zaškolení zodpovednou osobou za ich
bezpečnosť a nesmú sa hrať s A600 a prídavným zariadením.

– Deti nesmú čistiť A600 a ani prídavné prístroje.

1.3 Vysvetlenie bezpečnostných pokynov
V záujme ochrany osôb a majetku musíte dodržiavať bezpečnostné pokyny.

Symbol a signálne slovo udávajú závažnosť nebezpečenstva.

VAROVANIE
VAROVANIE označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Keď sa mu nepredíde, môže mať
za následok smrť alebo závažné poranenia.

POZOR
POZOR označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Keď sa mu nepredíde, môže mať za ná-
sledok ľahké alebo mierne poranenia.

UPOZORNENIE
POKYN upozorňuje na riziká poškodenia prístroja.

1.4 Nebezpečenstvo pri používaní kávovaru

VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru
Elektrickým preťažením sieťových káblov môže vyvíjaním tepla vzniknúť požiar.

a) Na pripojenie kávovaru k elektrickému napájaniu nepoužívajte žiadne lišty so zásuvkami, viacnásobné
zásuvky alebo predlžovačky.
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VAROVANIE
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom
Poškodené sieťové káble, prívodné káble alebo zástrčky môžu viesť k zásahu elektrickým prúdom.

a) Nezapájajte poškodené sieťové káble, prívodné káble ani zástrčky do elektrickej siete.

b) Vymeňte poškodené sieťové káble, prívodné káble alebo zástrčky. 
V prípade, že je sieťový napájací kábel pevne primontovaný, spojte sa so servisným technikom. V prípa-
de, že sieťový napájací kábel nie je pevne primontovaný, objednajte a použite nový originálny sieťový
napájací kábel.

c) Dbajte na to, aby sa stroj a sieťové káble nenachádzali v blízkosti horúcich povrchov, ako napr. plynové-
ho alebo elektrického sporáka alebo rúry.

d) Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nezasekol a aby sa neodieral o ostré hrany.

e) Keď prístroj chcete odpojiť od elektrickej siete, vždy potiahnite za zástrčku a nie za kábel.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom
Kvapaliny/vlhkosť vnikajúca do stroja alebo netesnosti môžu viesť k zásahu elektrickým prúdom.

a) Nikdy na stroj nesmerujte vodný alebo parný lúč.

b) Na stroj nelejte kvapaliny.

c) Stroj neponárajte do kvapaliny.

d) Pri netesnosti alebo vnikajúcej kvapaline/vlhkosti odpojte stroj od elektrickej siete.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom
Neodborne vykonané práce, opravy alebo servisné práce na elektrických zariadeniach môžu viesť k zása-
hu elektrickým prúdom.

a) Nechajte opravy na elektrických súčastiach vykonať servisným technikom a len s originálnymi náhrad-
nými dielmi.

b) Nechajte servisné práce vykonávať iba autorizovanými osobami s príslušnou kvalifikáciou.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo obarenia
Počas preplachovania vychádza horúca voda.

a) Preto počas procesu čistenia nemanipulujte v blízkosti výpustov.

b) Neklaďte žiadne predmety na odkvapkávaciu mriežku.

c) PRI OBARENÍ: Poranenie okamžite ochlaďte a podľa stupňa poranenia sa obráťte na lekára.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo obarenia
Horúce nápoje môžu viesť k obareninám.

a) Buďte pri manipulácii s horúcimi nápojmi opatrní.

b) Používajte iba vhodné nádoby na nápoje.
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VAROVANIE
Nebezpečenstvo obarenia
Počas čistenia unikajú horúce kvapaliny alebo para a môžu viesť k obareninám.

a) Preto počas procesu čistenia nemanipulujte v blízkosti výpustov.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia
Ak sa dostanú predmety do nádoby na kávové zrná alebo do mlecieho zariadenia, môžu odlietavať drobné
čiastočky a spôsobiť poranenia.

a) Nezasúvajte žiadne predmety do nádoby na kávové zrná alebo mlecieho zariadenia.

POZOR
Rezné poranenia/pomliaždenia
Dopravníkový mechanizmus nádoby na prášok môže spôsobiť rezné poranenia alebo pomliaždeniny.

a) Čistite nádobu na prášok veľmi opatrne.

POZOR
Čistenie čistiacimi prostriedkami
Čistiace tablety, čističe pre mliečne systémy a odvápňovače môžu viesť k podráždeniu očí alebo pokožky.

a) Dodržiavajte varovné pokyny na etiketách čistiacich prostriedkov.

b) Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

c) Po styku s čistiacimi prostriedkami si umyte ruky.

d) Čistiace prostriedky sa nesmú dostať do nápojov.

POZOR
Ohrozenie zdravia tvorbou zárodkov
Pri nedostatočnom čistení sa môžu v prístroji a na výpustoch usadiť zvyšky potravín a viesť k znečisteniu
produktov.

a) Prístroj nepoužívajte, ak nie je vyčistený podľa návodu.

b) Prístroj denne vyčistite podľa návodu.

c) Informujte personál obsluhy o potrebných opatreniach na čistenie.

POZOR
Ohrozenie zdravia tvorbou zárodkov
Pri dlhšom nepoužívaní sa môžu v prístroji usadiť zvyšky.

a) Vyčistite kávovar po dlhšom nepoužívaní (viac ako 2 dni).
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POZOR
Ohrozenie zdravia tvorbou rias
Príliš dlhé používanie vodného filtra môže viesť k tvorbe rias.

a) Vymeňte vodný filter, keď vás na to vyzve stroj.

POZOR
Tvorba plesní
Na kávových usadeninách sa môže tvoriť pleseň.

a) Vyprázdnite a vyčistite nádobu na zvyšky kávy minimálne raz denne.

UPOZORNENIE
Poškodenie prístroja tvorbou vodného kameňa
Ak je tvrdosť vody chybne nastavená, môže sa v kávovare usadzovať vodný kameň. Usadeniny vodného
kameňa môžu kávovar poškodiť.

a) Pri uvedení do prevádzky odmerajte tvrdosť vody. Následne nastavte odmeranú tvrdosť vody v ponuke
Uvedenie do prevádzky. Zistiť tvrdosť vody meracím prúžkom [} 32]

UPOZORNENIE
Poškodenie kávovaru
Ak sa výtokové čistiace zariadenie nastaví príliš skoro na odkvapkávajúcu mriežku, výtok bude namierený
proti výtokovému čistiacemu zariadeniu. Tým sa môže poškodiť kávovar či výtokové čistiace zariadenie.

a) Prestavte výtokové čistiace zariadenie len na vyzvanie pri úplne zosunutom výtoku na odkvapkávaciu
mriežku.
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2 VYSVETLENIE SYMBOLOV

2.1 Symboly v návode

2.1.1 Orientácia

Symbol Popis

Komponenty vyčistite metódou 5 krokov

Pri tomto symbole nájdete tipy a triky, ako aj ďalšie informácie

Predpoklady pre kroky konania

Výsledok alebo priebežný výsledok pri krokoch konania

2.2 Symboly zo softvéru

2.2.1 Navigačné a ovládacie symboly

Symbol Označenie Popis

Tlačidlo zrušenia Prerušenie prípravy

Stranu dopredu/späť Listovanie cez viacstranové ponuky

Tlačidlo Štart Spustenie prípravy

2.2.2 Symboly na Dashboard - paneli a na obslužnej ploche

Ak svieti na paneli (Dashboard) symbol, zobrazia sa po stlačení symbolu ďalšie informácie a pokyny. Ak
dôjde k chybe, nájdete pomoc v kapitole Riešenie porúch [} 81].

Symbol Označenie Popis

Logo firmy Franke Vyvolanie úrovne údržby

Zrnková káva vľavo/vpra-
vo

Aktívny mlynček
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Symbol Označenie Popis

Dvojitý produkt Príprava dvojnásobného množstva nápoja (dvojitý odber)

Gemahlener Kaffee

Režim úspory energie Stroj sa prepnite do režimu úspory energie

Ošetrovanie/čistenie Musíte vyčistiť kávovar, príp. vykonať jeho údržbu

Preplachovanie Musíte vypláchnuť kávovar alebo sa kávovar vyplachuje

Filter Nutná výmena filtračnej vložky v zásobníku vody (voliteľná vý-
bava vnútorný zásobník vody)

Vodný filter

Čistič na mliečne systé-
my

Čistič na mliečne systémy je prázdny (CleanMaster)

Nádoba na zvyšky kávy Musíte vyprázdniť nádobu na zvyšky kávy

Odkvapkávacia miska Odkvapkávacia miska je plná alebo nie je správne vložená

Dvierka Dvierka sú otvorené

Zásobník vody Zásobník vody je prázdny alebo nie je vložený

Účtovanie Účtovanie aktívne

First Shot Predhriatie systému

Servis/nastavenie/admi-
nistrácia

Jas Nastavenie jasu

Individualizácia Nápoje a úprava zobrazenia
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Symbol Označenie Popis

Šetrič obrazovky

Reklamné obrázky

Obľúbené Tlačidlu Obľúbené môžete priradiť často používanú funkciu

Produkt

Kávové zrno Nádoba na zrnkovú kávu je prázdna alebo nesprávne vložená

Mlieko Nádoba na mlieko je prázdna alebo nesprávne vložená

Studené mlieko

Zdroj prášku Nádoba na prášok je prázdna alebo nesprávne nasadená

Informácie

Protokol udalostí Zoznam hlásení udalostí a chýb

Počítadlo jednotlivého
produktu

Neaktívne

Prenos údajov Údaje sa prenášajú
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2.2.3 Zobrazenie chybových hlásení
Označené produkty nie je možné pripraviť. Cez svietiaci symbol na paneli (Dashboard) sa dostanete na
chybové hlásenie.

Espresso Kapučíno Chococcino

Caffè crema Para Voda na čaj

Ak sa chyba vzťahuje na celý systém, automaticky sa zobrazí chybové hlásenie.

Otvorené dvierka
Dvierka sú otvorené. Zavrite dvierka.

Farebný kód pre chybové hlásenia

Dočasné prerušenie

Systém ešte funguje neobmedzene

Systém funguje s obmedzeniami

Jednotlivé alebo všetky zdroje sú zablokované



Franke Kaffeemaschinen AG Rozsah dodávky | 3

Návod na obsluhu A600 15

3 ROZSAH DODÁVKY
Označenie výrobku Číslo výrobku

Kávovar A600 (FCS4043)

Súprava s návodom 560.0001.597

Čistiace tablety (100 ks) 567.0000.010

Čistiace tablety (Čína) 567.0000.016

Čistiace tablety (USA/Kanada) 567.0000.002

Čistič na mliečne systémy (dávkovacia fľaša) 567.0000.005

Čistiaci prostriedok pre mliečne systémy (dávkova-
cia fľaša) (USA/Kanada/Mexiko)

567.0000.006

Čistič na mliečne systémy (kartuša) 567.0000.009

Čistič na mliečne systémy (kartuša)

(USA/Kanada/Mexiko)

567.0000.004

Odmerka 1000 ml 560.0002.653

Čistiace kefky 560.0003.728

Vnútorná kefka

(voliteľne SU05)

560.0001.019

Kefka na hadičky

(voliteľne FM/MS)

560.0007.380

Čistiaci štetec 560.0003.716
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Označenie výrobku Číslo výrobku

Handrička z mikrovlákien 560.0002.315

Nastavovací kľúč pre mlynček 560.0003.876

Regulátor intenzity prúdu/kľúč na hadicu 560.0522.696

Držiak filtra

(voliteľné vybavenie: vnútorný zásobník vody)

560.0003.964

Filtračná vložka

(voliteľné vybavenie: vnútorný zásobník vody)

560.0004.630

Testovací prúžok na tvrdosť vody

(voliteľné vybavenie: vnútorný zásobník vody)

560.0004.060

Rozšírenie odkvapkávacej mriežky 560.0484.609

Rozšírenie odkvapkávacej mriežky

(Opcia jednodielneho rozšírenia odkvapkávacej
mriežky (USA))

560.0574.078
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4 IDENTIFIKÁCIA

4.1 Poloha Typové štítky

4.1.1 Kávovar

Typový štítok kávovaru sa nachádza na pravej vnútornej stene prístroja.

4.1.2 Chladiaca jednotka SU12/UT12

Typový štítok pre chladiacu jednotku SU12 sa nachádza v chladiacom priestore.

4.1.3 Chladiaca jednotka SU05

Typový štítok pre chladiacu jednotku SU05 sa nachádza na ľavej vnútornej stene.
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4.1.4 FSU

Typový štítok pre stanicu Flavor Station (FSU, FSU60 CM) pod kávovarom sa nachádza hore na ľavej
strane krytu.

4.1.5 FS (voliteľné vybavenie)

Typový štítok stanice Flavor Station FS sa nachádza vo vnútornom priestore na zadnej stene.

4.1.6 CW (voliteľné vybavenie)

Typový štítok ohrievača šálok sa nachádza na vnútornej strane zadnej steny prístroja.
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4.1.7 AC200 (voliteľné vybavenie)

Typový štítok pre AC200 sa nachádza na ľavej strane výťahu.

4.2 Typový kľúč

4.2.1 Kávovar

Typový kľúč Popis

A600 Kávovar (plnoautomatický)

Modelový rad: A

Konštrukčná veľkosť: 600

1G 1 mlynček

2G 2 mlynčeky

1IC Modul ľadovej kávy

1P 1 Dávkovač prášku

2P 2 Dávkovače prášku

CM CleanMaster

EC EasyClean

FM FoamMaster (studené a teplé mlieko, studená a teplá mliečna pena)

H1 Výpust horúcej vody vľavo

H2 Stredný výpust horúcej vody

MS MilkSystem (mliečny systém)

NM NoMilk (kávovar bez mliečneho systému)

S1 Speňovač

S2 Autosteam (speňovač s teplotným snímačom)

S3 Autosteam Pro (speňovač s teplotným snímačom a programovateľná konzistencia mlieč-
nej peny)

TS TwoStep (ručné našľahanie mliečnej peny s použitím speňovača)

W2 Prípojka vody, na objednávku interný zásobník vody

4.2.2 Prídavné prístroje

Typový kľúč Popis

SU05 Chladiaca jednotka (5 l), umiestnená vedľa kávovaru
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Typový kľúč Popis

SU12 Chladiaca jednotka (12 l alebo 2x 4,5 l) je vedľa kávovaru

KE200 Chladiaca jednotka (4 l), umiestnená vedľa kávovaru

MU Modul čerpadla mlieka

UC05 Podpultová chladiaca jednotka (5 l), umiestnená priamo pod kávovarom

UC09 Podpultová chladiaca jednotka (9 l), umiestnená priamo pod kávovarom

UT12 Podpultová chladiaca jednotka (12 l-nádobou alebo 2x4,5 l)

FS30 Flavor Station s 3 čerpadlami na príchuť

FSU30 FSU s 3 čerpadlami na príchuť

CW Ohrievač šálok

AC Systém účtovania

CC Automat na mince

CL Bezhotovostný

CV Zariadenie na kontrolu mincí

FM FoamMaster (studené a teplé mlieko, studená a teplá mliečna pena)

EC EasyClean

CM CleanMaster

MS MilkSystem (mliečny systém)

Twin Modifikovaná chladiaca jednotka pre súčasné použitie s dvoma kávovarmi
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5 POPIS PRÍSTROJA

5.1 Kávovar
Kávovar A600 je k dispozícii s rôznymi voliteľnými možnosťami. Aby ste získali prehľad o svojom prístroji,
predstavujeme vám na tomto mieste príklad možnej konfigurácie. Nezabudnite, že váš kávovar môže mať
v závislosti od konfigurácie iný vzhľad.

Výklopné veko

Nádoba na zrnkovú kávu

Zámok dverí

Výpust horúcej vody

Nádoba na prášok (voliteľné
vybavenie)

Ovládacie zariadenie (8" dotykový
displej)

Výpust s automatickým nastavením
výšky

Speňovač (voliteľné vybavenie)

Odkvapkávacia miska s
odkvapkávacou mriežkou

5.1.1 Štandardný model
– Dotykový displej 8"

– Mlynček (vzadu vľavo)

– Výpust horúcej vody

– Výpust s automatickým nastavením výšky

– Prípojka vody

– Podpora videosúborov

– Nôžky, 40 mm

5.1.2 Voliteľné možnosti
– FlowControl

– CleanMaster
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– Druhý mlynček (vzadu vpravo)

– Nádoba na prášok

– Druhá nádoba na prášok (vpredu vpravo)

– Modul ľadovej kávy (vpredu vpravo)

– Speňovač

– Autosteam (speňovač s teplotným snímačom)

– Autosteam Pro (speňovač s teplotným snímačom a programovateľná konzistencia mliečnej peny)

– Dva druhy mlieka

– Odstraňovanie zvyškov

– Uzatvárateľná nádoba na kávové zrná a prášok

– Snímač šálok

– Optické rozpoznanie šálky

– First Shot

– Nôžky, 7 mm

– Nastavovacie nožičky, 70 mm

– Nastavovacie nožičky, 100 mm

– Touchpad ako pomôcka na obsluhu pre osoby na vozíku

– Súprava nádrží (nie v spojení s modulom ľadovej kávy)

– Digitálne služby firmy Franke
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5.1.3 Súčasti kávovaru

Sparovací modul

Modul ľadovej kávy (voliteľné)

Nádoba na prášok (voliteľné vybavenie)Nádoba na zrnkovú kávu

Nádoba na zvyšky kávy

Vnútorný zásobník vody (voliteľné vybavenie) Odkvapkávacia miska s odkvapkávacou mriežkou
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5.2 Prídavné prístroje

5.2.1 Komponenty chladiacej jednotky

Nádoba na mlieko Nádoba na čistenie

Vložka do čističa

Hlavný spínač

Ukazovateľ teploty

Zámok dverí

(len v prípade CleanMaster)

SU05
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5.2.2 Flavor Station FS/FSU EC

Na výnimočné kreácie máte ako voliteľné vybavenie k dispozícii našu stanicu Flavor Station. So stanicou
Flavor Station môžete vaše ponuky rozšíriť až o šesť rôznych príchutí.

5.2.3 Ohrievač šálok

Pre optimálny pôžitok z kávy potrebujete predhriate šálky. Ohrievač šálok so štyrmi vyhrievanými odklada-
cími plochami je optimálne vhodný k vášmu kávovaru.
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5.2.4 Systém účtovania

Systém účtovania slúži na realizáciu platobných procesov a na zaznamenanie účtovných údajov.

Rozhrania:

– VIP

Platobné systémy:

– Zariadenie na kontrolu mincí

– Automat na mince

– Čítačky kariet

5.2.5 Modul ľadovej kávy

– Modul ľadovej kávy sa nachádza na kávovare vpredu vpravo.

– Modul ľadovej kávy aktívne ochladzuje práve uvarenú kávu na 40 °C.

– Modul je dostupný ako voliteľný a nedá sa domontovať dodatočne.
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– Čistenie modulu ľadovej kávy je už integrované do existujúceho procesu čistenia kávovaru. Preto už
nie je potrebné ďalšie ručné čistenie ani žiaden iný čistič.

Ľadová kávaĽadové
espresso

Ľadové americano Ľadové cafè latteĽadové kapučíno Ľadové Latte
Macchiato

S modulom ľadovej kávy je možné pripraviť početné nové nápoje ako napr. ľadové espresso, ľadovú kávu a
ľadové Americano. Tieto nápoje sa dajú kombinovať aj s mliekom, speneným mliekom či sirupom.

5.3 Prehľad režimov obsluhy
Vhodný režim ovládania závisí od vášho používania kávovaru, vášho sortimentu a požiadaviek vašich zá-
kazníkov. 
Váš servisný technik vám rád pomôže nastaviť pre vás vhodný režim ovládania.

5.3.1 Používateľské rozhranie

Espresso Dvojité espresso 2 espressá

Caffè crema Para Voda na čaj

1 2

1 Cez logo Franke prepínajte striedavo medzi
úrovňou údržby a výberu produktu

2 Listujte dopredu alebo dozadu
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5.3.2 Režim ovládania Cash Register

Caffè crema Ristretto Voda na čaj Chococcino

Espresso Lieskovoorieškové
cappuccino Dvojité espresso Latte macchiato

Čokoláda
Vanilkové Latte

Macchiato

Cash Register je režim ovládania pre používanie s obsluhou. Kým Váš kávovar pripravuje produkt, už pridá-
vate ďalšie objednávky.

Štruktúra ovládacej plochy
– Úroveň 1: výber produktu, až 5 strán. Stĺpec s voliteľnými možnosťami, stavom prípravy a poradovní-

kom

– Úroveň 2: zobrazenie 4, 9 alebo 16 tlačidiel produktov na stránke

Individuálne úpravy
– Zobrazenie: 2x2, 3x3 alebo 4x4 produkty na stránku

– Zobrazenie: fotorealistické, kreslené

5.3.3 Režim ovládania Quick Select

Espresso Lieskovoorieškové
cappuccino

Chococcino

Caffè crema Para Voda na čaj

Režim obsluhy Quick Select je štandardným nastavením pre samoobslužnú oblasť. Ak si zákazník zvolil ná-
poj, môže si ho v druhom kroku prispôsobiť, pokiaľ sú aktívne voliteľné možnosti produktu.

Štruktúra ovládacej plochy
– Úroveň 1: výber produktu, až do 5 strán, zobrazenie 6, 12, alebo 20 tlačidiel produktov na stránke

– Úroveň 2: Upraviť nápoj, výber voliteľných možností produktu, začiatok prípravy

Individuálne úpravy
– Zobrazenie: 2x3, 3x4 alebo 4x5 produkty na stránku

– Aktivovanie Credit Mode
– Individuálne usporiadanie nápojov

5.3.4 Obslužné režimy v kombinácii s režimom Credit Mode

Režim Credit Mode funguje s každým obslužným režimom a zviditeľní ceny produktu, zostávajúcikredit a
chýbajúcu sumu na obslužnej jednotke.



Franke Kaffeemaschinen AG Popis prístroja | 5

Návod na obsluhu A600 29

V stave Drink Selection nemôžete pri nastavení s Credit Mode pridať žiadne voliteľné možnosti nápojov. 
Režim Credit Mode aktivujte v ponuke Moje nastavenia v bode 1 Nastavenie prístroja > 1.12 Účtovanie. Zvoľte Ak-
tivovanie účtovania.

Espresso Dvojité espresso 2 espressá

Caffè crema Para Voda na čaj

1,50 EUR 1,50 EUR1,50 EUR

1,50 EUR1,50 EUR 1,50 EUR

Kredit: 2,5 EUR

Zobrazenie
– Ceny produktov

– Kredit

– Chýbajúci kredit

5.4 Digitálne služby firmy Franke (opcia)
Digitálne služby sú vyvinuté pre rad kávovarov Franke a umožnia Vám kontrolu a poskytnú jasný prehľad o
všetkých činnostiach a informácie ku kávovarom. Centrálne riadená údržba na diaľku ako napr. updaty
softvéru či konfigurácie Vám ušetria mnohé zásahy na mieste.

Ďalšie informácie získate od servisného technika alebo na webovej stránke firmy Franke.
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6 INŠTALÁCIA

6.1 Predprípravy
– Sieťová prípojka pre kávovar musí byť zaistená prúdovým chráničom (FI).

– Každý pól prívodu prúdu musí byť možné prerušiť jedným chráničom.

– Prípojka vody musí zodpovedať Požiadavky na zásobovanie vodou [} 31], ako aj miestnym a
vnútroštátnym pravidlám a predpisom.

– Kávovar musí byť na vodovodnú prípojku zapojený pomocou dodanej hadicovej súpravy. Nepoužívajte
žiadne existujúce hadice na vodu.

– Zabezpečte ergonomický a stabilný podklad (nosnosť min. 150 kg). Ovládacie zariadenie by sa malo
nachádzať vo výške očí.

Skôr, ako u vás servisný technik nainštaluje kávovar, musíte vykonať všetky predprípravy. Kávovar nain-
štaluje a prvýkrát ho uvedie do prevádzky váš servisný technik. Oboznámi vás so základnými funkciami
kávovaru.

6.2 Rozmery
Všetky rozmery sú uvedené v mm.
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Prechod hadice v pulte

UPOZORNENIE
Škody následkom prehriatia
Príliš malé odstupy od steny a smerom nahor môžu viesť k akumulácii tepla v stroji a ku poruchám.

a) Dodržujte stanovené montážne rozmery a voľné priestory.

b) Dbajte na to, aby neboli voľné priestory zablokované.

Minimálne vzdialenosti
– K zadnej stene: 50 mm

– Nahor: 200 mm (pre naplnenie a vybratie nádoby na zrnkovú kávu)

– Vpravo: 100 mm (na otvorenie dvierok)

Voliteľne dostupnými nastavovacími nožičkami môžete kompenzovať nerovnosti alebo výškové rozdiely.

6.2.1 Nastavovacie nožičky
Pokiaľ sa pri objednávaní kávovaru nezvolí žiadna iná možnosť, sú súčasťou dodávky nastavovacie nožičky
s pevnou výškou 40 mm. Alternatívne sú dostupné nastavovacie nožičky s výškou 70 alebo 100 mm. Tiež
možno objednať nožičky s pevnou výškou 7 mm.

Voliteľne dostupnými nastavovacími nožičkami môžete kompenzovať nerovnosti alebo výškové rozdiely.

6.3 Požiadavky na zásobovanie vodou

6.3.1 Prípojka vody

Tlak vody 0,8-8,0 bar

Prietok >100 ml/s

Teplota vody <25 °C
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Prepojenie k prípojke vody Prevlečná matica G3/8 a kovová hadica l = 1500
mm

Zapájajte len pomocou dodanej hadicovej súpravy

– Prípojka vody musí zodpovedať požiadavkám technických údajov, miestnym a vnútroštátnym predpi-
som.

– Prípojka vody musí byť zabezpečená proti spätnému toku.

– Prípojka vody musí mať uzatvárací ventil a kontrolovateľný spätný ventil s predradeným filtrom. Filter
musí byť na účely čistenia odoberateľný.

– Voda sa nesmie odoberať z domáceho odvápňovacieho systému.

– Filter minimálne so 100 okami/palec (UL)

6.3.2 Zistiť tvrdosť vody meracím prúžkom

UPOZORNENIE
Poškodenie prístroja tvorbou vodného kameňa
Ak je tvrdosť vody chybne nastavená, môže sa v kávovare usadzovať vodný kameň. Usadeniny vodného
kameňa môžu kávovar poškodiť.

a) Pri uvedení do prevádzky odmerajte tvrdosť vody. Následne nastavte odmeranú tvrdosť vody v ponuke
Uvedenie do prevádzky.

Stupeň tvrdosti použitej vody určuje kapacitu vodného filtra. Ak je v programe stroja známy stupeň tvrdos-
ti, príde správna výzva na výmenu filtra automaticky.

Prúžok na meranie tvrdosti vody ako súčasť balenia

1. Rozbaľte merací prúžok.

2. Merací prúžok podržte ponorený vo vode 1 s.

3. Prúžok jemne otraste.

ð Merací prúžok sa zafarbí.

4. Po minúte odčítajte stupeň tvrdosti. Stupeň
tvrdosti zodpovedá počtu polí červenej farby.

5. Výsledok merania vložte v menu údržby
stroja Nastavenie vody.

Stupeň tvrdosti Výsledok na meracom prúžku Tvrdosť vody

1 1 x červená >5  dH/>6 e/>9 fH

2 2 x červená >10  dH/>13 e/>18 fH

3 3 x červená >15  dH/>19 e/>27 fH

4 4 x červená >20  dH/>25 e/>36 fH
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Stupeň tvrdosti Výsledok na meracom prúžku Tvrdosť vody

5 5 x červená >25  dH/>31 e/>45 fH

Kapacita vodného filtra Claris

Stupeň tvrdosti 1 2 3 4 5

Objem filtra 500 l 300 l 200 l 150 l 100 l

Doba používania v mesiacoch 10 8 6 4 2

6.3.3 Kvalita vody

Celková tvrdosť: 4 – 8°dH GH (nemecká celková tvrdosť)

7 – 14° fH GH (francúzska celková tvrdosť)

4,2-8,3 GPG

70–140 ppm (mg/l)

Karbonátová tvrdosť 3–6° dH KH / 50–105 ppm (mg/l)

Kyslosť/hodnota ph 6,5–7,5 pH

Obsah chlóru < 0,5 mg/l

Obsah chloridu < 30 mg/l

TDS (total desolved solids – celkové rozpustené tu-
hé látky)

30–150 ppm (mg/l)

Elektrická vodivosť (nameraná) 50 – 200 μS/cm (Mikrosiemens)

Obsah železa < 0,3 mg/l

– Farba: číra

– Chuť: čerstvá a čistá chuť

– Zápach: bez postrehnuteľného zápachu

– Bez častíc hrdze vo vode

– Reverzná osmóza: aby sa zabránilo preplneniu bojlera, musí mať voda podiel rozpustených pevných
častíc minimálne 30-50 ppm (30-50 mg/l).

Posúdenie nebezpečenstva korózie
Na odhadnutie môžete použit nasledujúci vzorec:

vypočítaná vodivosť = nameraná vodivosť [μS/cm] – (nameraná celková tvrdosť [° dH GH] x konštanta)

– Nameraná vodivosť v μS/cm

– Nameraná celková tvrdosť v ° dH GH

– Konštanta = 30 [μS/cm]/[ ° dH GH]

Vypočítaná vodivosť Nebezpečenstvo korózie

<200 μS/cm nízke

200 – 500 μS/cm zvýšené

>500 μS/cm veľké

Príklad výpočtu:
– nameraná vodivosť 700 μS/cm

– nameraná celková tvrdosť 18° dH GH
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– vypočítaná vodivosť = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

Výsledok výpočtu je 160 μS/cm a znamená nízke nebezpečenstvo korózie.

6.3.4 Odtok vody
– Odtoková hadica: D = 20 mm, L = 2000 mm

– Pripojenie k hlbšie umiestnenému sifónu
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7 PLNENIE A VYPRÁZDNENIE

7.1 Naplnenie zŕn

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia
Ak sa dostanú predmety do nádoby na kávové zrná alebo do mlecieho zariadenia, môžu odlietavať drobné
čiastočky a spôsobiť poranenia.

a) Nezasúvajte žiadne predmety do nádoby na kávové zrná alebo mlecieho zariadenia.

UPOZORNENIE
Zlá kvalita nápojov
Olej kávových zŕn sa usadí na vnútornej strane nádoby na zrnkovú kávu ako tenký olejový film. Usadený
olej rýchlo starne a zhoršuje chuť nápojov.

a) Každý deň odstráňte olejový film na vnútornej strane nádoby na zrnkovú kávu.

b) Použite na tento účel suchú handričku alebo iba navlhčenú vodou.

c) Nepoužívajte žiadne čistiace prostiedky, keďže menia chuť kávy.

Do nádoby na kávové zrná doplňte kávové zrná.
Do nádoby na prášok doplňte prášok vhodný do automatov.

1. Nadvihnite veko nádoby na zrnkovú kávu.

2. Nasypte kávové zrná.

3. Nasaďte veko.
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7.2 Naplnenie prášku

1. Nadvihnite veko nádoby na prášok.

2. Nasypte prášok vhodný do automatov.

3. Nasaďte veko.

7.3 Naplnenie chladiacej jednotky

POZOR
Choroboplodné zárodky v surovom mlieku
Choroboplodné zárodky v surovom mlieku môžu ohroziť zdravie.

a) Nepoužívajte surové mlieko.

b) Používajte len pasterizované alebo trvanlivé mlieko.

UPOZORNENIE
Poškodenie prístroja
Pri použití nesprávnych tekutín môže dôjsť k poškodeniu stroja.

a) Do nádoby na mlieko nalievajte iba mlieko.

b) Na čistenie nádoby na mlieko použite vodu a jemný čistiaci prostriedok.
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UPOZORNENIE
Pokazené mlieko
Pri nedostatočnom chladení alebo hygiene sa mlieko môže skaziť.

a) Používajte iba predchladené mlieko (2-5 °C).

b) Mlieko v chladiacej jednotke skladujte iba počas doby jej prevádzky. Mimo prevádzkovej doby
chladiacej jednotky – napr. cez noc – nechajte mlieko v chladničke.

c) Prístroj a chladiacu jednotku čistite raz denne.

d) Nasávacej hadice, vnútornej strany nádoby na mlieko a veka nádoby na mlieko sa dotýkajte len čistými
rukami alebo použite jednorazové rukavice.

e) Veko nádoby s nasávacou hadicou ukladajte len na čistý povrch.

Po čistení alebo plniacom procese sa mliečny systém pripraví na prevádzku poloautomaticky. Rešpektujte
pokyny v hláseniach chybových udalostí. K hláseniam chybových udalostí získate prístup cez ovládací pa-
nel.

7.3.1 Chladiaca jednotka SU05

1. Otvorte dvierka.

2. Zapnite chladiacu jednotku.

ð Zobrazí sa aktuálna teplota chladiaceho
priestoru.

3. Veko nádoby na mlieko vyberte spolu s na-
sávacou hadicou a položte na čistý povrch.

4. Nádobu na zrnkovú kávu naplňte maximálne
5 litrami chladeného mlieka.

5. Nasaďte veko nádoby na mlieko.

6. Nádobu na mlieko úplne zasuňte do
chladiaceho priestoru.

7. Zatvorte dvierka.
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7.3.2 Chladiaca jednotka SU12/UT12

1. Otvorte dvierka.

2. Zapnite chladiacu jednotku.

ð Zobrazí sa aktuálna teplota chladiaceho
priestoru.

3. Nádobu na mlieko vytiahnite natoľko, aby bol
zásuvný uzáver veka nádoby úplne viditeľný.

4. Zasuňte posuvný uzáver smerom nadol.

5. Nádobu na mlieko naplňte chladeným
mliekom.

6. Zatvorte posuvný uzáver.

7. Nádobu na mlieko úplne zasuňte do
chladiaceho priestoru.

8. Zatvorte dvierka.

7.4 Naplnenie Flavor Station FS EC
Spínač na zapnutie Flavor Staion sa nachádza vo vnútornom priestore na zadnej stene na ľavej strane.

1. Pomocou kľúča odblokujte Flavor Station.
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2. Stlačte odblokovacie tlačidlo a otvorte Flavor
Station.

3. Zapnite Flavor Station.

4. Vytiahnite držiak fľaše.

5. Fľaše postavte do Flavor Station.

6. Potiahnite držiak fľaše smerom nadol.

7. Hadicovú prípojku na hadici posuňte
smerom nahor.

8. Hadicu zaveďte do fľaše.

9. Hadicovú prípojku posuňte do hlavy fľaše.

10. Zatvorte Flavor Station.

7.5 Nastavenie stupňa zomletia

VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia
Ak sa dostanú predmety do nádoby na kávové zrná alebo do mlecieho zariadenia, môžu odlietavať drobné
čiastočky a spôsobiť poranenia.

a) Nezasúvajte žiadne predmety do nádoby na kávové zrná alebo mlecieho zariadenia.

Nastavovací kľúč pre mlynček (560.0003.876)
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Zmena stupňa zomletia má vplyv na množstvo kávy. Mlynčeky sa preto musia kalibrovať po nastavení
stupňa zomletia.

V prípade potreby je možné nastavenie stupňa zomletia pre každý mlynček.

1. Potiahnite blokovací posúvač dopredu až na
doraz.

2. Nádobu na zrnkovú kávu odnímte smerom
nahor.

3. V prípade potreby nastavte stupeň zomletia
pomocou nastavovacieho kľúča mlynčeka.

ð Pre jemnejšie zomletie otáčajte v ľavotoči-
vom smere.

ð Pre hrubšie zomletie otáčajte v pravotoči-
vom smere.

4. Mletie skontrolujte a prípadne skorigujte.

ð +2: veľmi hrubé / 0: normálne / -2: veľmi
jemné

5. Nasaďte nádobu na zrnkovú kávu.

6. Zasuňte blokovací posúvač až na doraz.

UPOZORNENIE
Zhoršená funkčnosť
Ak nie je nádoba na zrnkovú kávu a nádoba na prášok správne zaaretovaná, môže dôjsť k zhoršeniu funkč-
nosti kávovaru a kvality produktu.

a) Zasuňte blokovací posúvač až na doraz.
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7.6 Vyprázdnenie nádoby na zrnkovú kávu

1. Potiahnite blokovací posúvač dopredu až na
doraz.

2. Nádobu na zrnkovú kávu odnímte smerom
nahor.

3. Nádobu na zrnkovú kávu vyprázdnite, vyčis-
tite a vysušte.

4. Zasuňte blokovací posúvač až na doraz.

UPOZORNENIE
Zhoršená funkčnosť
Ak nie je nádoba na zrnkovú kávu a nádoba na prášok správne zaaretovaná, môže dôjsť k zhoršeniu funkč-
nosti kávovaru a kvality produktu.

a) Zasuňte blokovací posúvač až na doraz.

7.7 Vyprázdnenie nádoby na prášok

POZOR
Rezné poranenia/pomliaždenia
Dopravníkový mechanizmus nádoby na prášok môže spôsobiť rezné poranenia alebo pomliaždeniny.

a) Čistite nádobu na prášok veľmi opatrne.

UPOZORNENIE
Znečistenie práškom
Prášok môže uniknúť z nádoby na prášok.

a) Nádobu na prášok vždy prepravujte vo zvislej polohe a zatvorenú.
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1. Potiahnite blokovací posúvač dopredu až na
doraz.

2. Vyberte nádobu na prášok smerom nahor.

3. Nádobu na prášok vyprázdnite, vyčistite a
vysušte.

4. Nasaďte nádobu na prášok.

5. Zasuňte blokovací posúvač až na doraz.

UPOZORNENIE
Zhoršená funkčnosť
Ak nie je nádoba na zrnkovú kávu a nádoba na prášok správne zaaretovaná, môže dôjsť k zhoršeniu funkč-
nosti kávovaru a kvality produktu.

a) Zasuňte blokovací posúvač až na doraz.

7.8 Vyprázdnenie nádoby na kávové zvyšky

UPOZORNENIE
Tvorba plesní
Zvyšky kávy môžu viesť k tvorbe plesní.

a) Vyprázdnite a vyčistite nádobu na zvyšky kávy minimálne raz denne.

1. Otvorte dvierka kávovaru.

ð Na ovládacej ploche sa zobrazí hlásenie
Dvierka otvorené.
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2. Odoberte nádobu na zvyšky kávy.

3. Vyprázdnite, vyčistite a vysušte nádobu na
zvyšky kávy.

4. Vložte nádobu na zvyšky kávy a zatvorte
dvierka.

7.9 Vyprázdnenie odkvapkávacej misky
Vyčistite odkvapkávaciu misku, keď sa zobrazí príslušné hlásenie na ovládacom zariadení.

UPOZORNENIE
Neodborné použitie
Z odkvapkávacej misky môže vytekať tekutina.

a) Opatrne preneste a vyprázdnite odkvapkávaciu misku.

ü Na ovládacom zariadení sa zobrazí hlásenie
Odkvapkávacia miska plná.

Odkvapkávacia miska plná

Odkvapkávacia miska je plná.
Vyprázdnite odkvapkávaciu misku.

Potvrdiť

1. Vytiahnite odkvapkávaciu misku.

2. Zložte odkvapkávaciu mriežku.

3. Vyprázdnite odkvapkácaciu misku.

4. Vyčistite a vysušte odkvapkávaciu misku a
odkvapkávaciu mriežku.
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5. Položte odkvapkávaciu mriežku na odkvap-
kávaciu misku.

6. Odkvapkávaciu misku zasuňte do prístroja.

7. Klepnite na Potvrdiť.

Chýba odkvapkávacia miska

Odkvapkávacia miska chýba alebo
nie je správne nasadená.
Odkvapkávaciu misku správne
nasaďte.

Potvrdiť

7.10 Vyprázdnenie chladiacej jednotky

UPOZORNENIE
Pokazené mlieko
Pri nedostatočnom chladení alebo hygiene sa mlieko môže skaziť.

a) Používajte iba predchladené mlieko (2-5 °C).

b) Mlieko v chladiacej jednotke skladujte iba počas doby jej prevádzky. Mimo prevádzkovej doby
chladiacej jednotky – napr. cez noc – nechajte mlieko v chladničke.

c) Prístroj a chladiacu jednotku čistite raz denne.

d) Nasávacej hadice, vnútornej strany nádoby na mlieko a veka nádoby na mlieko sa dotýkajte len čistými
rukami alebo použite jednorazové rukavice.

e) Veko nádoby s nasávacou hadicou ukladajte len na čistý povrch.

UPOZORNENIE
Upchatie mliečneho systému
Vlákna z nevhodných handričiek určených na čistenie sa môžu dostať do mliečneho systému a spôsobiť
jeho upchatie. To môže viesť k poškodeniu prístroja.

a) Na čistenie nádoby na mlieko použite handričku z mikrovlákien.
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7.10.1 Chladiaca jednotka SU05

1. Otvorte dvierka.

2. Vytiahnite nádobu na mlieko.

3. Mlieko skladujte v chladničke alebo ho v
prípade potreby zlikvidujte.

4. Vyčistite nádobu na mlieko, diely vedúce
mlieko a chladiaci priestor.

5. Vložte vyčistenú nádobu na mlieko.

6. Keď chladiacu jednotku nepotrebujete, vy-
pnite ju. Dvierka vypnutej chladiacej jednotky
nechajte mierne pootvorené, aby ste za-
bránili tvorbe zápachu vnútri.

7.10.2 Chladiaca jednotka SU12/UT12

1. Otvorte dvierka.
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2. Vytiahnite nádobu na mlieko.

3. Mlieko skladujte v chladničke alebo ho v
prípade potreby zlikvidujte.

4. Vyčistite nádobu na mlieko, jej veko, otočný
adaptér, sacie hadice a chladiaci priestor.

5. Vložte vyčistenú nádobu na mlieko.

6. Keď chladiacu jednotku nepotrebujete, vy-
pnite ju.

7. Dvierka vypnutej chladiacej jednotky nechaj-
te mierne pootvorené, aby ste zabránili tvor-
be zápachu vnútri.
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8 VÝDAJ NÁPOJOV

VAROVANIE
Nebezpečenstvo obarenia
Horúce nápoje môžu viesť k obareninám.

a) Buďte pri manipulácii s horúcimi nápojmi opatrní.

b) Používajte iba vhodné nádoby na nápoje.

8.1 Výdaj nápojov pomocou Quick Select

1. Pod výpust položte vhodnú šálku alebo
vhodný pohár.

Espresso

Voda na čajParaCaffè crema

2 espressáDvojité espresso

2. Vyberte produkt.

ð Objaví sa prehľad produktov.

Extra Shot
...

ESPRESSO
Select your favorite drink

3. Vyberte si možnosti produktu.

4. Prípravu spustíte zeleným tlačidlom.

ð Pripravuje sa nápoj.

11:35
2021-02-07

ð Akonáhle je produkt pripravený, zobrazí sa
výber produktov.

8.2 Výber nápoja pomocou Cash Register
Pri výdaji viacerých produktov po sebe dbajte na nasledovné:

a) Majte pripravený dostatočný počet šálok alebo pohárov.

b) Počas prípravy môžete do poradovníka nepretržite pridávať nové produkty.

c) Produkty v poradovníku môžete navoliť a vymazať.

1. Pod výpust položte vhodnú šálku alebo
vhodný pohár.
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Caffè crema Ristretto Voda na čaj Chococcino

Espresso Kapučíno Dvojité espresso Latte macchiato

Čokoláda

2. Vyberte si možnosti produktu.

Caffè crema Ristretto Voda na čaj Chococcino

Espresso Kapučíno Dvojité espresso Latte macchiato

Čokoláda

3. Vyberte produkt.

ð Spustí sa príprava.

Caffè crema Ristretto Voda na čaj Chococcino

Espresso Kapučíno Dvojité espresso Latte macchiato

Čokoláda

4. V prípade potreby pridajte do poradovníka
ďalšie produkty.

Caffè crema Ristretto Voda na čaj Chococcino

Espresso Kapučíno Dvojité espresso Latte macchiato

Čokoláda

5. Prípravu produktu v poradovníku spustíte
vždy stlačením zeleného tlačidla.

ð Spustí sa ďalšia príprava.

ð Zobrazí sa výber produktov.

ð Všetky produkty sú pripravené.

8.3 Výdaj nápoja s mletou kávou
Použiť môžete len mletú kávu. Rozpustnú instantnú kávu zo sušeného kávového extraktu použiť nemôžete.

1. Pod výpust položte vhodnú šálku alebo
vhodný pohár.

2. Stlačte tlačidlo výberu Káva bez kofeínu.

Espresso Dvojité espresso

RistrettoCaffè crema

ð Tlačidlo výberu Káva bez kofeínu svieti.

ð Zobrazí sa toto hlásenie.
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3. Otvorte výklopné veko.

4. Naplňte prášok.

5. Zatvorte výklopné veko.

6. Potvrďte hlásenie pomocou Ok.

ð Spustí sa príprava.

ð Zobrazí sa výber produktov.

ð Produkt je pripravený.

8.4 Výdaj horúcej vody
Výdaj horúcej vody môžete kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla zrušenia.

Príklad: Quick Select

1. Pod výpust horúcej vody položte vhodnú šál-
ku alebo vhodný pohár.

Espresso

Voda na čajParaCaffè crema

2 espressáDvojité espresso

2. Zvoľte Voda na čaj.

Espresso Dvojité espresso

RistrettoCaffè crema

3. Zvoľte veľkosť šálky.

ð Spustí sa výpust horúcej vody a skončí sa
po cykle výdaja.
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8.5 Výdaj pary (Autosteam/Autosteam Pro)
Autosteam je vhodný na ručné ohrievanie a spenenie mlieka, ako aj na ohrievanie iných nápojov.

S funkciou odparovania sa odstraňuje kondenzovaná voda zo speňovača.

1. Stlačte tlačidlo odparovania  .

2. Pod speňovač postavte vhodnú nádobu.

Espresso Dvojité espresso 2 espressá

Caffè crema Para Voda na čaj

3. Vyberte Výdaj pary.

ð Spustí sa výdaj pary.

ð Výdaj pary sa ukončí automaticky, keď váš
nápoj dosiahne zadanú teplotu.

ð Zobrazí sa prehľad nápojov.

4. Príp. Aby ste ukončili výdaj pary, stlačte
tlačidlo zrušenia.

5. Stlačte tlačidlo odparovania  .

8.6 Výdaj nápojov pomocou touchpadu
Touchpad je pomôcka na obsluhu pre osoby na vozíku.

1. Pod výpust položte vhodnú šálku alebo
vhodný pohár.

2. Posuňte kurzor myši pomocou touchpadu na
želané miesto na obrazovke.

3. Klepnite jedenkrát na touchpad.

ð Kávovar vykoná požadovaný úkon.
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9 ČISTENIE

9.1 Úvod
Predpokladom dokonalého pôžitku z kávy je perfektne vyčistený kávovar, chladiaca jednotka a Flavor
Station (voliteľné). Zlepšite kvalitu vášho produktu! Čistite váš kávovar a ďalšie dodané zariadenia minimál-
ne raz denne a v prípade potreby častejšie.

Automatické čistenie zahŕňa čistenie kávovaru, čistenie chladiacej jednotky a Flavor Station (ak je k dis-
pozícii).

UPOZORNENIE
znečistené komponenty
Znečistené komponety môžu negatívne ovplyvniť funkčnosť prístroja a kvalitu nápojov.

a) Vyberateľné komponenty vyčistite pomocou metódy 5 krokov.

Odoberateľné diely kávovaru, chladiacej jednotky, CleanMaster a Flavor Station (opcia) nie sú vhodné do
umývačky riadu.

Preplachovanie nenahradí každodenné čistenie! Prepláchnutie je potrebné na odstránenie zvyškov z kávo-
vého alebo mliečneho systému.

Kávovar vykonáva prepláchnutie automaticky po určitých časových intervaloch a taktiež pri zapnutí a vy-
pnutí.

9.2 Potrebné príslušenstvo na čistenie
– Čistiace tablety

– Handrička z mikrovlákien

– Čistiaci štetec

– Súprava kief

– Fľaša s čistiacim prostriedkom (pre chladiacu jednotku/Flavor Station s EC)

– Zariadenie na čistenie výpustu (aj keď z centrálneho výpustu tečie horúca voda)

9.3 Metóda 5 krokov
Vyberateľné komponenty vášho kávovaru vyčistite pomocou metódy 5 krokov. Počas čistenia sa vám na
displeji zobrazia vyberateľné komponenty.

UPOZORNENIE
Čistenie nádob na zrnkovú kávu a príslušenstva chladiacej jednotky
Vyčistite nádoby na zrnkovú kávu a príslušenstvo, ako napr. kryt, saciu hadicu, nasávacie hrdlo atď., pomo-
cou metódy 5 krokov.

1. Hrubé nečistoty odstráňte štetcom alebo ke-
fou.

2. Komponenty ponorte do horúcej vody s jem-
ným čistiacim prostriedkom.

3. Komponenty umyte.
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4. Komponenty dôkladne opláchnite. 5. Komponenty vysušte.

Dodatočné manuálne čistenie
– Vnútorná strana dvierok a tesnenie dvierok chladiacej jednotky

– Vnútorné plochy a vkladacie dno v chladiacom priestore ak existujú

9.4 Spustenie čistenia

9.4.1 Spustenie čistenia v ponuke Čistenie a údržba

VAROVANIE
Nebezpečenstvo obarenia
Počas čistenia unikajú horúce kvapaliny alebo para a môžu viesť k obareninám.

a) Preto počas procesu čistenia nemanipulujte v blízkosti výpustov.

Prístroj sa po čistení prepne buď späť do úrovne údržby, alebo do režimu úspory energie. Váš servisný
technik vám môže nastaviť požadovanú možnosť.

Espresso Dvojité espresso 2 espressá

Caffè crema Para Voda na čaj

1. Ťuknite na logo firmy Franke.

2. Vložte PIN-kód. PIN kódy [} 58]

3. Stlačte Ok.

2020-03-02
10:54

Meine Einstellungen

Individualizácia a prenos údajov

Počítadlo

Čistenie a údržba

4. Zvoľte Čistenie a Údržba.

Ochrana pri čistení

Filter množstva vody

Prepláchnite kávovar

Čistenie kávovaru

Protokol chýb/udalostí

Čistenie a údržba

5. Zvoľte Čistenie kávovaru.

6. Hlásenie potvrďte pomocou Áno, aby ste
spustili čistenie.

7. Postupujte podľa pokynov na ovládacej
ploche a potvrďte vykonané pracovné kroky
tlačidlom Ďalej.

ð Prístroj vám zobrazí ďalší krok.
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8. Pripravte si zariadenie na čistenie výpustu
(ak je dostupné) a podložte ho pod vytekajúci
výpust až po vyzvaní.

9. Postupujte podľa pokynov na ovládacej
ploche a potvrďte vykonané pracovné kroky
tlačidlom Ďalej.

ð Prístroj vám zobrazí ďalší krok.

9.5 Čistenie regulátora prúdu

1. Demontujte pomocou nástroja regulátor prú-
du horúcej vody a odvápnite ho.

2. Znovu zakrúťte vyčistený regulátor lúča.

9.6 Čistenie týždenne
Čistite komponenty spotrebiča uvedené v tejto kapitole aspoň raz týždenne, popri dennom čistení. Čistite
spotrebič ihneď po zistení znečistenia. Dodržiavajte návod na čistenie.

9.6.1 Čistenie povrchu spotrebiča

1. Vyčistite povrch spotrebiča vlhkou handrič-
kou.

2. Ak treba, použite jemný čistiaci prostriedok.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte žiadne pros-
triedky na mechanické drhnutie.

9.6.2 Čistenie nádoby na kávové zrná a nádoby na prášok

POZOR
Tvorba plesní
Vlhkosť v nádobe na zrnkovú kávu môže viesť k tvorbe plesne.

a) Nedávajte nádobu na zrnkovú kávu do kontaktu s vodou.

b) Na vyčistenie používajte len navlhčenú utierku.

c) Zabezpečte, aby bola nádoba na zrnkovú kávu pred nasadením úplne suchá.
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POZOR
Rezné poranenia/pomliaždenia
Dopravníkový mechanizmus nádoby na prášok môže spôsobiť rezné poranenia alebo pomliaždeniny.

a) Čistite nádobu na prášok veľmi opatrne.

ü Použite len suchú handričku alebo navlhčenú
vodou.

ü Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky,
keďže menia chuť kávy.

1. Otvorte dvierka kávovaru.

2. Potiahnite blokovací posúvač dopredu až na
doraz.

3. Nádobu na zrnkovú kávu odnímte smerom
nahor.

4. Vyprázdnite nádobu na zrnkovú kávu a nádo-
bu na prášok (ak tam je).

5. Odstráňte textíliou olejový film na vnútornej
strane nádoby na zrnkovú kávu a na prášok.

6. Vyčistite nádobu na prášok utierkou. V prípa-
de potreby použitie čistiaci prostriedok. Vy-
trite nádobu na prášok suchou utierkou.

7. Nasaďte nádobu na zrnkovú kávu a nádobu
na prášok (ak tam je).

8. Zasuňte blokovací posúvač až na doraz.

9. Zatvorte dvierka.
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9.6.3 Čistenie obrazovky

Espresso Dvojité espresso 2 espressá

Caffè crema Para Voda na čaj

1. Ťuknite na logo firmy Franke.

2. Vložte PIN-kód. PIN kódy [} 58]

3. Stlačte Ok.

2020-03-02
10:54

Meine Einstellungen

Individualizácia a prenos údajov

Počítadlo

Čistenie a údržba

4. Zvoľte Čistenie a Údržba.

Čistenie a údržba

Protokol chýb/udalostí

Čistenie kávovaru

Prepláchnite kávovar

...

Ochrana pri čistení

5. Zvoľte Ochrana pri čistení.

ð Používateľské rozhranie je na 20 sekúnd
zablokované.

6. Vyčistite obrazovku.

ð Zobrazí sa úroveň údržby.

9.7 Vymeniť vodný filter

POZOR
Ohrozenie zdravia tvorbou rias
Príliš dlhé používanie vodného filtra môže viesť k tvorbe rias.

a) Vymeňte vodný filter, keď vás na to vyzve stroj.

Espresso Dvojité espresso 2 espressá

Caffè crema Para Voda na čaj

1. Ťuknite na logo firmy Franke. 2. Vložte PIN-kód. PIN kódy [} 58]
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3. Stlačte Ok.

2020-03-02
10:54

Meine Einstellungen

Individualizácia a prenos údajov

Počítadlo

Čistenie a údržba

4. Zvoľte Čistenie a Údržba.

Ochrana pri čistení

Množstvo vody pre filter

Prepláchnutie kávovaru

Čistenie kávovaru

Protokol chýb/udalostí

Čistenie a údržba

5. Vyberte množstvo vody pre filter.

L

L

L

2500

0

2500

Ochrana pri čistení

Množstvo vody pre filter

Prepláchnutie kávovaru

Čistenie kávovaru

Protokol chýb/udalostí

Čistenie a údržba Množstvo vody pre
filter
Množstvo vody

Zostatkové množstvo

Kapacita filtra

Výmena filtra dňa

Termín nasledujúcej
výmeny filtra dňa

Výmena filtra Nahradiť filter

Nevymenený

Nenasadený

ð Spustí sa riadená výmena filtra.

6. Postupujte podľa pokynov na ovládacej
ploche a potvrďte vykonané pracovné kroky
tlačidlom Ďalej.

ð Prístroj vám zobrazí ďalší krok.

ð Výmena filtra je ukončená.

7. Odstráňte vodný filter. Likvidácia dielov
[} 87]

9.8 Prepláchnite kávovar

VAROVANIE
Nebezpečenstvo obarenia
Počas preplachovania vychádza horúca voda.

a) Preto počas procesu čistenia nemanipulujte v blízkosti výpustov.

b) Neklaďte žiadne predmety na odkvapkávaciu mriežku.

c) PRI OBARENÍ: Poranenie okamžite ochlaďte a podľa stupňa poranenia sa obráťte na lekára.

Preplachovanie nenahradí každodenné čistenie! Prepláchnutie je potrebné na odstránenie zvyškov z kávo-
vého alebo mliečneho systému.

Kávovar vykonáva prepláchnutie automaticky po určitých časových intervaloch a taktiež pri zapnutí a vy-
pnutí.

Espresso Dvojité espresso 2 espressá

Caffè crema Para Voda na čaj

1. Ťuknite na logo firmy Franke. 2. Vložte PIN-kód. PIN kódy [} 58]
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3. Stlačte Ok.

2020-03-02
10:54

Meine Einstellungen

Individualizácia a prenos údajov

Počítadlo

Čistenie a údržba

4. Zvoľte Čistenie a Údržba.

Ochrana pri čistení

Filter množstva vody

Prepláchnite kávovar

Čistenie kávovaru

Protokol chýb/udalostí

Čistenie a údržba

5. Klepnite na Prepláchnuť kávovar a potvrďte.

ð Kávovar sa preplachuje.
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10 KONFIGURÁCIA

10.1 Vyvolanie úrovne údržby

Espresso Dvojité espresso 2 espressá

Caffè crema Para Voda na čaj

1. Ťuknite na logo firmy Franke. 2. Vložte PIN-kód. PIN kódy [} 58]

3. Stlačte Ok.

10.2 PIN kódy
Z výroby sú nastavené predvolené PIN kódy:

Vlastník Odborník Obsluhujúca osoba

Predvolený PIN kód 1111 2222 7777

Vlastný PIN kód
 ...  ...  ...

PIN kódy pre zamknuté produkty a vyp./zap. kávovaru si môžete pozrieť a zmeniť v úlohe vlastníka v ponuke
Moje nastavenia > Riadenie práv.

10.3 Stromová štruktúra ponuky Moje nastavenia

Meine Einstellungen

0 Uvedenie do prevádzky

0.10 Systémové informácie

1 Nastavenie prístroja

1.1 Jazyk

1.2 Režim ovládania

1.3 Tlačidlá výberu

1.4 Čistenie

1.7 Teploty

2 Nastavenie nápojov 3 Dátum a čas

3.2 Dátum a čas

3.3 Spínacie hodiny 1

6 Riadenie práv

6.2 Vlastník

6.3 Odborník

6.4 Obsluhujúca osoba

6.6 Uzamknuté produkty

6.7 Zap/vyp stroja

V závislosti od konfigurácie vášho prístroja sa nezobrazia jednotlivé body ponuky.
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10.4 Metódy zadávania

Zap Klepnite na spínač, aby ste prepli medzi Áno/Nie resp. Zap/Vyp. Viditeľná hodnota je
aktívna.

Klepnite na šípku, aby sa zobrazil výber a aby ste zvolili možnosť.

Potiahnite za stupnicu, aby ste nastavili parametre. Orámovaná hodnota je aktívna.

Klepnite na klávesnicu, aby ste zadali text alebo čísla.

Spustiť
Kliknite na tlačidlo, aby sa vykonali príslušné kroky nasstavenia, ako napr. Štart, Test.

10.5 Meine Einstellungen

2020-03-02
10:54

Meine Einstellungen

Individualizácia a prenos údajov

Počítadlo

Čistenie a údržba

10.5.1 Ponuka 0 Uvedenie do prevádzky

Bod ponuky 0.10 Systémové informácie

Tu nájdete informácie o verziách hardvéru a softvéru prístroja ako aj o konfigurácii.
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10.5.2 Ponuka 1 Nastavenie prístroja

Bod ponuky 1.1 Jazyk

Moje nastavenia
1 Nastavenie prístroja

1.1 Jazyk

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Výber jazyka de, en, fr, bg, cs, da,
es, es-US, et, fi, fr-
CA, hr, hu, it, ja, ko,
lt, lv, nl, no, pl, pt-BR,
ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr,
uk, zh-CN, zh-TW, ar

Jazyk sa okamžite prepne na používateľskom roz-
hraní

Bod ponuky 1.2 Režim ovládania

Moje nastavenia
1 Nastavenie prístroja

1.2 Režim ovládania

Režim ovládania

Spôsob použitia > s obsluhou

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Spôsob použitia – S obsluhou

– (Samoobsluha)

Produkty na stránku – 4

– 9

– 16

– Počet súčasne zobrazených produktov

– Predvolené: 4

Zobrazenie – Fotorealistické

– Nakreslené

Predvolené: Fotorealistické

Automatický režim – Áno

– Nie

– Áno: Všetky predvolené produkty budú priprave-
né bez ďalšieho stlačenia tlačidla

– Nie: Príprava každého produktu sa musí aktivo-
vať stlačením tlačidla Štart

– Predvolené: Nie
Prestávka medzi produktmi 1 – 10 sekúnd – Zobrazí sa, ak je aktivovaný Automatický režim

– Odstup krokov: 1

Ukazovateľ času sparovania – Áno

– Nie
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Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Vypustiť paru z parnej dýzy – Áno

– Nie

Predvolené: Nie

Spôsob použitia > Samoobsluha

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Spôsob použitia – Samoobsluha

– (S obsluhou)

Režim ovládania – Quick Select

– Inspire Me

– Predvolené: Quick Select
– Pri spôsobe použitia Samoobsluha si môžete vy-

brať medzi Quick Select a Inspire me (Inspire me nie
je k dispozícii pre A400).

Produkty na stránku – 6

– 12

– 20

– Počet súčasne zobrazených produktov

– Predvolené: závisí od kávovaru

Prispôsobenie nápojov – Áno

– Nie

– Možnosť pre samoobslužných zákazníkov, aby si
zvolený nápoj prispôsobili podľa umiestnenia
tlačidiel výberu

– Predvolené: Nie
Zákaznícke obrázky – Áno

– Nie

– Aktivácia zákazníckych obrázkov

– Pri spôsobe použitia Samoobsluha, režim obsluhy
Quick Select

– Predvolené: Nie

Spôsob použitia > Prispôsobené

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Režim ovládania Prispôsobené Ak bola naimportovaná konfigurácia v režim obsluhy
prispôsobený (pokročilom režime), pod týmto bodom
ponuky 1.2 Režim obsluhy nemožno nič konfigurovať.

Voliteľné možnosti

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Uzamknuté produkty – Áno

– Nie

– S voliteľnou možnosťou Uzamknuté produkty mož-
no zvolené produkty zablokovať

– Uzamknuté produkty je možné odoberať len po za-
daní PIN kódu (pozri Ponuka 6 Správa prístupo-
vých práv)

– Predvolené: Nie
Deaktivovať tlačidlo zru-
šenia

– Áno

– Nie

– Zobrazenie tlačidla na prerušenie výrobku

– Predvolené: Nie
Zvukový signál pri Prípra-
ve produktu

– Áno

– Nie

Pípa, keď je výrobok hotový
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Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Zvukový signál pri Chy-
bovom hlásení

– Áno

– Nie

Pípa pri chýbajúcom zdroji v 3-sekundovom interva-
le

Nastavenie obrazovky

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Jas displeja 15–100 % Predvolené: 85 %

Bod ponuky 1.3 Tlačidlá výberu

Moje nastavenia
1 Nastavenie prístroja

1.3 Tlačidlá výberu

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Možnosti produktu – Malá

– Stredne veľká

– Veľká

– 2x

– Bezkofeínová
káva

– Príchuť 1 – 3

– Extra dávka

– Ľadová

– Espresso malé

– V servisnej ponuke môže byť uložených maxi-
málne dvanásť tlačidiel voľby s rôznymi voľbami
produktov. Voľby produktov sa zobrazujú v stave
Výber nápoja (Drink Selection)

– Tlačidlá 1 – 4 vľavo je možné nastaviť až pre
osem volieb, ostatné sa zobrazujú vpravo

– Ak je nastavených viac ako osem volieb, zo-
brazia sa tlačidlá 1 – 6 vľavo a ostatné vpravo.

– Deväť a viac tlačidiel sa zobrazí menšou veľkos-
ťou.

Odporúčanie:

– Tlačidlá voľby na ľavej strane: Zvoľte veľkosť ná-
poja.

– Tlačidlá voľby na pravej strane: Zvoľte dodatoč-
né nastavenia.

Zobrazenie textu – Funkcia

– Voľný text

– Žiadny text

– Východiskové nastavenie: Funkcia: popis zodpo-
vedá označeniu vybranej voľby produktov.

– Voľný text: zadanie vlastného popisu tlačidiel voľ-
by.

– Žiadny text: vypnutie popisu.

Cena Čiastka – Určte prirážku za voľbu.

– Celková cena je vypočítaná prístrojom

– Predvolené: 0.00

PLU Č. PLU – Určiť číslo PLU pre výpočet ceny (ak sú čísla PLU
používané).

– Predvolené: 0
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Bod ponuky 1.4 Čistenie

Moje nastavenia
1 Nastavenie prístroja

1.4 Čistenie

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Zvukový signál – Áno

– Nie

Zvuková výzva ku krokom počas čistenia.

– Nie: akustický signál neaktívny.

– Áno: akustický signál aktívny

– Predvolené: Nie

Bod ponuky 1.7 Teploty

Moje nastavenia
1 Nastavenie prístroja

1.7 Teploty

Zohľadnite pri týchto nastaveniach miesto uloženia, teplotu okolia a vyťaženie prístroja.

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Káva –20 bis +20 % – Teplotu v kávovom bojleri prednastaví servisný
technik

– Nastavenú teplotu je možné percentuálne pris-
pôsobovať pomocou posuvného regulátora

Para –20 bis +20 % – Teplotu v parnom bojleri prednastaví servisný
technik

– Nastavenú teplotu je možné percentuálne pris-
pôsobovať pomocou posuvného regulátora

Horúca voda/para 0 bis 14 % – Teplotu v parnom/horúcovodnom bojleri pred-
nastaví servisný technik

– Nastavenú teplotu je možné percentuálne pris-
pôsobovať pomocou posuvného regulátora

Voda na čaj –20 bis +20 % – Teplotu v bojleri na horúcu vodu prednastavuje
servisný technik

– Nastavenú teplotu je možné percentuálne pris-
pôsobovať pomocou posuvného regulátora
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Bod ponuky 1.11 Príchuť

Moje nastavenia
1 Nastavenie prístroja

1.11 Príchuť

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Počítanie je aktívne – Áno

– Nie

– Áno: Počítajú sa produkty s príchuťou

– Nie: Nepočítajú sa produkty s príchuťou

– Predvolené: Nie

Príchuť 1 – 3

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Príchuť 1 – 3 Zoznam druhov sirupu – Pre nastavenia nápojov sú neskôr k dispozícii
len tu uložené druhy príchutí

– Ak je zvolené Definované používateľom, môžu byť
druhy príchutí ľubovoľne pomenované

Názov príchute 1 – 3 Definované používateľom Druhom príchutí môžete zadať vlastné mená

Upozornenie: manuálne zadávané druhy príchutí sa
pri prepnutí jazykov neprepnú

Už len trochu sirupu 0 – 5000 ml – Zadanie zostatkového množstva, pri ktorom sa
zobrazí hlásenie Druh sirupu takmer prázdny

– Predvolené: 200 ml

Sirup prázdny 0 – 5000 ml – Zadanie zostatkového množstva, pri ktorom sa
zobrazí hlásenie Druh sirupu prázdny. Tento druh
sirupu bude potom zablokovaný

– Predvolené: 10 ml

Bod ponuky 1.14 Osvetlenie hrán

Moje nastavenia
1 Nastavenie prístroja

1.14 Osvetlenie hrán

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Zvoliť osvetlenie – Vyp

– Červená, ze-
lená, modrá, žl-
tá, tyrkysová,
magenta, biela

– Blikanie

– Priebeh farieb

– Definované po-
užívateľom

– Vyp: Bez osvetlenia hrán

– Červená, Zelená atď.: Hrany sú osvetlené v
zvolenej farbe

– Blikanie: Blikajúce svetlo

– Striedanie farieb: Farba sa priebežne mení

– Definované používateľom: Farby možno nastaviť in-
dividuálne zadaním RGB hodnôt

– Predvolená hodnota: Priebeh farieb
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Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Osvetlenie červené

Osvetlenie zelené

Osvetlenie modré

0–100 % Zadanie hodnôt RGB pre používateľom definovanú
farbu osvetlenia

Zobrazenie chyby na
osvetlenie hrán

– Áno

– Nie

– Áno: Zobrazenie chyby osvetlením hrán je aktív-
ne

– Nie: Bez zobrazenia chyby osvetlením hrán

10.5.3 Ponuka 2 Nastavenie nápojov

Každý produkt môžete uložiť v troch variantoch špecificky prispôsobených na používateľa. Originál sa ne-
môže zmeniť.

Zobrazia sa iba parametre relevantné pre produkt.

Údaje v percentách vždy vychádzajú z prednastavenej hodnoty.

Tipy ohľadom nastavenia parametrov nájdete v kapitole Pomoc pri problémoch s kvalitou produktu
[} 84].

Všetky hodnoty nastavené v ponuke 2 sa uložia do konfigurácie a možno ich opätovne naimportovať.
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1

2

3 7

4

56 Test

Všeobecné Káva

Späť Uložiť

Sparované množstvo

Množstvo vody

Množstvo kávy

Mlynček 1

Mlynček 2

1 Zvoliť variant 2 Zvoliť oblasť

3 Uložiť nastavenia 4 Zvoliť produkt

5 Potvrdiť variant 6 Príprava skúšobného produktu

7 Nastavenie parametrov

Nastavenie nápojov

Požadovaný úkon Bod ponuky Informácia/pokyn na úkon Číslo

Výber produktu Tlačidlami šípky zvoľte produkt na zadefinova-
nie a následne variant na úpravu

4, 1

Zmena označenia produktu Všeobecné Zadanie označenia produktu a navolenie textu
produktu

2, 7

Úprava ceny (dostupné iba pri
aktivovanom účtovaní)

Všeobecné Určenie PLU, cien a token, výber voliteľnej
možnosti Zdarma

7

Prispôsobenie množstva vody,
mlynčekov, množstva predpa-
renia a tlaku

Káva Prispôsobenie parametrov 2, 7

Prispôsobenie množstva
mlieka

Mlieko Prispôsobenie množstva mlieka v percentách 2, 7

Prispôsobenie množstva peny Pena Prispôsobenie množstva peny v percentách 2, 7

Príprava skúšobného produktu Test Pomocou Test odobrať zvolený produkt so
zmenenými nastaveniami

6
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Požadovaný úkon Bod ponuky Informácia/pokyn na úkon Číslo

Priradenie variantu nápoja,
ktorý sa pripravuje pri tejto voľ-
be produktu

Zvoliť variant a potvrdiť ho s háčikom 1, 5

Uloženie nastavení nápoja Uložiť 3

10.5.4 Ponuka 3 Dátum a čas

Bod ponuky 3.1 Zap/vyp zariadenie

Meine Einstellungen
3 Dátum a čas

3.1 Zap/vyp stroja

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

S PIN kódom – Áno

– Nie

– Áno: Kávovar je možné zapnúť príp. vypnúť len s
PIN kódom

Bod ponuky 6.7 Zap/vyp zariadenie

– Nie: Kávovar je možné zapnúť, príp. vypnúť bez
PIN kódu

– Predvolené: Nie

Pod ponuky 3.2 Dátum a čas

Meine Einstellungen
3 Dátum a čas

3.2 Dátum a čas

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Ukazovateľ 12/24 hodín – 12 hodín

– 24 hodín

Deň 0–31 Nastaviť deň

Mesiac 0–12 Nastaviť mesiac

Rok 0–63 Nastaviť rok

Hodina 0–23/0–11 Nastaviť hodinu

Minúta 0–59 Nastaviť minútu

Časová zóna Tlačidlo výberu časových
zón

– Výber časovej zóny zo zoznamu

– Predvolené: UTC+0100 (Európa) Zürich
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Body ponuky 3.3 – 3.6 Spínacie hodiny 1 – 4

Meine Einstellungen
3 Dátum a čas

3.3 Spínacie hodiny 1

...

Meine Einstellungen
3 Dátum a čas

Automatické zapnutie

Aktívne – Áno

– Nie

Zapnutie alebo vypnutie spínacích hodín

Hodina 0–23/0–11 Nastavte čas zapnutia (hodina)

Minúta 0–59 Nastavte čas zapnutia (minúta)

Pondelok, utorok, streda,
štvrtok, piatok, sobota,
nedeľa

– Áno

– Nie

Aktivácia alebo deaktivácia spínací hodín za každý
deň

Automatické vypnutie

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Aktívne – Áno

– Nie

Zapnutie alebo vypnutie spínacích hodín

Hodina 0–23/0–11 Nastavte čas vypnutia (hodina)

Minúta 0–59 Nastavte čas vypnutia (minúta)

Pondelok, utorok, streda,
štvrtok, piatok, sobota,
nedeľa

– Áno

– Nie

Aktivácia alebo deaktivácia spínací hodín za každý
deň
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10.5.5 Ponuka 4 Údaje o nutričných hodnotách

Bod ponuky 4.1 Mlieko

Meine Einstellungen
4 Údaje o nutričných hodnotách

4.1 Mlieko

Druh mlieka 1/druh mlieka 2

Nutričné hodnoty na 100 ml

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Cukor 0,0-500,0 g

Odstup krokov 0,1

Zadajte obsah cukru v g na 100 ml

Tuk 0,0-50,0 %

Odstup krokov 0,1

Zadajte objem tuku v %

Proteíny 0,0-30,0 g

Odstup krokov 0,1

Zadajte obsah bielkovín v g na 100 ml

Kalórie 0-2000 kcal

Odstup krokov 1

Zadajte energetickú hodnotu v kilokalóriách (kcal)

[zoznam častých alergé-
nov a látok]

– Áno

– Nie

– Zadajte látky alebo alergény použitého druhu
mlieka

– Predvolené: Nie

Iné alergény Definované používateľom Zadajte obsahové látky alebo alergény, ktoré nie sú
obsiahnuté v zozname

Bod ponuky 4.2 Príchuť

Meine Einstellungen
4 Údaje o nutričných
hodnotách

4.2 Príchuť

Bod ponuky 4.3 Prášok

Meine Einstellungen
4 Údaje o nutričných
hodnotách

4.3 Prášok

Dávkovač prášku poloha 3/4

Nutričné hodnoty na 100 ml
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Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Cukor 0,0-500,0 g

Odstup krokov 0,1

Zadajte obsah cukru v g na 100 ml

Tuk 0,0-50,0 %

Odstup krokov 0,1

Zadajte objem tuku v %

Proteíny 0,0-30,0 g

Odstup krokov 0,1

Zadajte obsah bielkovín v g na 100 ml

Kalórie 0-2000 kcal

Odstup krokov 1

Zadajte energetickú hodnotu v kilokalóriách (kcal)

[zoznam častých alergé-
nov a látok]

– Áno

– Nie

– Zadajte látky alebo alergény použitého druhu
mlieka

– Predvolené: Nie

Iné alergény Definované používateľom Zadajte obsahové látky alebo alergény, ktoré nie sú
obsiahnuté v zozname

10.5.6 Ponuka 6 Správa prístupových práv

Správa prístupových práv umožňuje zadať rôzne PIN kódy pre rôzne úlohy a roly. Existuje možnosť defi-
novať tri stupne oprávnenia (majiteľ, špecialista a obsluha) na prístup na úroveň údržby.

Bod ponuky PIN kód (prednastavené hodnoty)

6.2 Vlastník 1111

6.3 Odborník 2222

6.4 Obsluhujúca osoba 7777

6.6 Uzamknuté produkty 8888

6.7 Zap/vyp stroja 9999

Bod ponuky 6.2 Vlastník

Meine Einstellungen

6.2 Vlastník

6 Riadenie práv

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Zmeniť PIN Zadať nový PIN – Oprávnenia: Prístup k Moje nastavenia; Vyvolanie
stavov počítadiel

– Predvolený PIN: 1111

PIN je nastavený – Áno

– Nie

– Áno: PIN je nastavený a používa sa

– Nie: PIN sa nepoužíva
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Bod ponuky 6.3 Odborník

Meine Einstellungen
6 Riadenie práv

6.3 Odborník

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Zmeniť PIN Zadať nový PIN – Oprávnenia: obmedzený prístup na Moje nastave-
nia, Vyvolanie stavu počítadla

– Predvolený PIN: 2222

PIN je nastavený – Áno

– Nie

– Áno: PIN je nastavený a používa sa

– Nie: PIN sa nepoužíva

Aktivovať užívateľský
profil

– Áno

– Nie

– Áno: profil používateľa je nastavený a používa sa

– Nie: profil používateľa nie je aktivovaný

Bod ponuky 6.4 Obsluhujúca osoba

Meine Einstellungen
6 Riadenie práv

6.4 Obsluhujúca osoba

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Zmeniť PIN Zadať nový PIN – Žiaden prístup na Moje nastavenia, Vyvolanie po-
čítadla produktov, Vyvolať počítadlo

– Predvolený PIN: 7777

PIN je nastavený – Áno

– Nie

– Áno: PIN je nastavený a používa sa

– Nie: PIN sa nepoužíva

Aktivovať užívateľský
profil

– Áno

– Nie

– Áno: profil používateľa je nastavený a používa sa

– Nie: profil používateľa nie je aktivovaný

Bod ponuky 6.6 Uzamknuté produkty

Meine Einstellungen
6 Riadenie práv

6.6 Uzamknuté produkty

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Zmeniť PIN Zadať nový PIN Predvolený PIN: 8888

PIN je nastavený – Áno

– Nie

– Áno: PIN je nastavený a používa sa v prípade za-
mknutých produktov

– Nie: PIN sa nepoužíva

Aktivovať užívateľský
profil

– Áno

– Nie

– Áno: profil používateľa je nastavený a používa sa

– Nie: profil používateľa nie je aktivovaný
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Bod ponuky 6.7 Zap/vyp zariadenie

Meine Einstellungen
6 Riadenie práv

6.7 Zap/vyp stroja

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Zmeniť PIN Zadať nový PIN Predvolený PIN: 9999

PIN je nastavený – Áno

– Nie

– Áno: PIN je nastavený a používa sa

– Nie: PIN sa nepoužíva

Aktivovať užívateľský
profil

– Áno

– Nie

– Áno: profil používateľa je nastavený a používa sa

– Nie: profil používateľa nie je aktivovaný
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11 INDIVIDUALIZÁCIA A PRENOS ÚDAJOV

11.1 Prehľad
Táto ponuka vám ponúka nasledovné možnosti:

– Použite disponibilné médiá Franke pre šetriče obrazovky alebo ako reklamné nosiče

– Vaše vlastné mediálne objekty načítajte na prístroj a prezrite si ich

– Vaše vlastné média použite pre šetriče obrazovky alebo ako reklamné nosiče

– Nakonfigurujte reakciu rôznych režimov ovládania a šetriča obrazovky

– Zálohovanie nastavení

– Vytvárajte pravidelné zálohy svojho prístroja na USB kľúči

– Vykonajte aktualizácie digitálnych služieb s možnosťou stiahnutia
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11.2 Stromová štruktúra ponuky Individualizácia a prenos údajov

Individualizácia a prenos údajov

1 Digital Signage

1.1 Načítanie médií

1.2 Zálohovanie médií

1.3 Reklamný nosič

1.4 Obrázky produktov

1.5 Šetrič obrazovky

1.6 Audiosúbory

1.7 Odpojenie USB kľúča

1.8 Vytvorenie štruktúry adresárov

2 Úprava zobrazenia

2.2 Prezentácia

2.3 Šetrič obrazovky

2.4 Môj šetrič obrazovky

2.5 Karty ponuky

2.6 Reklamný nosič

2.7 Moje reklamné nosiče

2.8 Zvukové sekvencie

2.9 Moje zvukové sekvencie

2.10 Roztriedenie Quick Select

2.11 Roztriedenie Cash Register

2.12 Moje obrázky produktov

2.13 Konfigurácia aplikácie

3 Zálohovanie/načítanie údajov

3.1 Zálohovanie údajov

3.2 Načítanie zálohy

3.3 Zálohovanie dát XML

3.12 Načítanie licencie

Pomocou 4 Nastaviť prednastavené hodnoty je možné zvolené parametre resetovať na prednastavené hod-
noty.

Body ponuky 5 Importovať FPC, 6 Importovať PKT a 7 Importovať MMK budú aktívne, keď je pripojený USB kľúč s
platnými zdrojmi (FPC, PKT resp. MMK).

8 Odpojiť USB kľúč odhlási pripojené USB kľúče. Ak je prihlásený USB kľúč, zobrazí sa bod ponuky zelenou,
inak oranžovou farbou.

Multimediálne funkcie je možné používať len v prevádzkovom režime Quick Select [} 47].
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11.3 Správa Digital Signage pomocou USB kľúča
Výber a časy zobrazovania vašich reklamných nosičov (Digital Signage) môžete upraviť pomocou voľne
dostupného webového nástroja. Na tento účel exportujte a importujte príslušný súbor pomocou USB
kľúča.

http://iot.franke.com/digital-signage

ü Kávovar disponuje verziou softvéru 4.0 alebo
vyššou.

1. Zasuňte USB kľúč do stroja.

2. Vyvolajte bod ponuky Individualizácia a prenos
údajov > 1 Digital Signage.

3. Klepnite na ikonu Export Digital Signage.

4. Pre parameter Odpojenie USB kľúča vyberte
hodnotu Áno.

5. Klepnite na ikonu Exportovať.

ð Kávovar uloží súbor *.bundle na USB kľúči.

6. Odstráňte USB kľúč.

7. USB kľúč pripojte k akémukoľvek počítaču.

8. V prehliadači webovej stránky vyvolajte
http://iot.franke.com/digital-signage.

9. Súbor *.bundle preneste z USB kľúča na we-
bovú stránku uchopením a pustením alebo
pomocou prieskumníka súborov.

ð Zobrazte si možnosti nastavení pre Digital
Signage.

10. Vykonajte želané nastavenia.

11. Ak si to želáte, súbor premenujte pomocou
ikony Pera vľavo hore.

12. Klepnite na ikonuDownload vľavo dole v okne.

ð Webová stránka sa opýta, či by sa mali vy-
konané zmeny uložiť.

13. Otázku potvrďte.

14. Vyberte hodnotu Manuálne.

15. Klepnite na ikonu Download bundle.

ð Stiahnutý súbor *.bundle sa načíta v
priečinku s prevzatými súbormi v počítači.

16. Súbor *.bundle presuňte na USB kľúč.

17. Odstráňte USB kľúč.

18. Zasuňte USB kľúč do prístroja.

19. Vyvolajte bod ponuky Individualizácia a prenos
údajov > 1 Digital Signage.

20. Klepnite na ikonuImport Digital Signage.

21. Vyberte prepracovaný súbor *.bundle.

22. Klepnite na ikonu Stiahnuť a inštalovať.

ð Kávovar prevezme nové nastavenia.

11.4 Multimediálne funkcie
– Použite obrázkové súbory alebo videosúbory ako reklamné nosiče

– Použite obrázkové súbory alebo videosúbory ako šetriče obrazovky
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11.5 Konfigurácia aplikácie

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Verzia Príklad: 3.30 Zobrazenie aktuálnej verzie

Štandardný jazyk Zobrazenie štandardného jazyka. Po nastavenom
čase čakania stroj prepne zase na tejto jazyk.

11.5.1 Nastavenia jazyka

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Prepnutie jazyka – Áno

– Nie

Aktivácia/deaktivácia prepnutia jazyka

Čas na prepnutie jazyka vypr-
šal

20-120 s Čas čakania, po ktorom sa kávovar znovu prepne do
štandardného jazyka nastaveného v ponuke 1 Na-
staviť kávovar > 1.1 Jazyk

Jazyk 1–6 – Jazyk 1: Vysúva-
cí zoznam s do-
stupnými jazyk-
mi/zástavami

– ...

– Jazyk 6: Vysú-
vací zoznam s
dostupnými
jazykmi/zá-
stavami

Zákazníkovi sa zobrazia zástavy až 6 konfigurova-
ných jazykov. Pomocou týchto zástav môže prepnúť
zo štandardného na požadovaný jazyk

11.5.2 Režim ovládania

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Režim ovládania – Samoobsluha –
Quick Select

– S obsluhou –
Cash Register

Deaktivovať tlačidlo zrušenia – Áno

– Nie

Zobraziť hodiny – Áno

– Nie

Jas displeja 15 – 100 %

Zvukový signál pri Príprave
produktu

– Áno

– Nie

Zvukový signál pri Chybovom
hlásení

– Áno

– Nie
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11.5.3 Zobrazenie [režim ovládania]

Vždy podľa režimu ovládania sú dostupné rôzne parametre zobrazenia.

11.5.4 Rozpoznanie šálky

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Filtrovať nápoje – Áno

– Nie

Áno: ponuka nápojov sa automaticky riadi podľa veľ-
kosti šálky, ktorá je umiestnená pod výpustom.

Nie: ponuka nápojov nebude filtrovať.

Povoliť nesprávnu šálku – Áno

– Nie

Áno: príprava nápoja je možná aj vtedy, ak šálka pod
výpustom nezodpovedá vybranej veľkosti šálky na
obrazovke.

Nie: príprava nápoja sa spustí až vtedy, keď pod vý-
pustom stojí šálka správnej veľkosti.

11.5.5 Osvetlenie hrán

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Zvoliť osvetlenie – Vyp

– Priebeh farieb

– Blikanie

– Definované po-
užívateľom

– Červená

– Zelená

– Modrá

– atď.

Zobrazenie chyby osvetlením
hrán

– Áno

– Nie

Ak sa vyskytne chyba, príp. hlásenie, osvetlenie hrán
bliká v príslušnej farbe (žltá, oranžová alebo
červená).

11.5.6 Nastavenia nutričnej hodnoty

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Zobraziť údaje o nutričných
hodnotách

– Áno

– Nie

– Aktivácia/deaktivácia údajov o nutričných hod-
notách

– Nutričné hodnoty možno zadať v kapitole Ponu-
ka 4 Údaje o nutričných hodnotách [} 69]

Ďalšie údaje o nutričných hod-
notách

Vkladanie voľného
textu
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11.5.7 Účtovanie

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Výber – Mince

– Kreditná karta

– Zákaznícka kar-
ta

– Bezkontaktná
platba kartou

– Mobilný telefón

– Bankovky

Zobraziť vyskakovacie okno – Áno

– Nie

Aktivovať/deaktivovať rozbaľovacie okno zúčtovania

11.5.8 Schválenie transakcie (API)

Parameter Rozsah hodnôt Poznámky

Aktivovať schválenie transa-
kcie

– Áno

– Nie

Povoliť diaľkové ovládanie – Áno

– Nie

11.6 Zálohovať/načítať údaje

11.6.1 Uložiť údaje

Požadovaný úkon Bod ponuky Informácia/pokyn na úkon

Exportovanie konfigurá-
cie a médií

3.1 Uložiť údaje – Exportovanie konfigurácie

– Zálohovanie médií Franke

– Zálohovanie vlastných médií

– Odpojenie USB kľúča

– Zobrazenie názvu súboru

11.6.2 Načítanie údajov

Požadovaný úkon Bod ponuky Informácia/pokyn na úkon

Importovať konfiguráciu a
médiá

3.2 Načítať zálohu – Načítanie zálohovaných údajov (konfigurácia,
médiá Franke, vlastné médiá)

– Odpojenie USB kľúča
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11.6.3 Zálohovať dáta XML

Požadovaný úkon Bod ponuky Informácia/pokyn na úkon

Zálohovať dáta XML 3.3 Zálohovať dáta XML Exportovať prevádzkové údaje ako údaje o údržbe,
protokol chýb alebo počítadlo produktov a počítadlo
prístroja

– Odpojenie USB kľúča

– Zobrazenie názvu súboru

11.6.4 Načítať licenciu

Požadovaný úkon Bod ponuky Informácia/pokyn na úkon

Načítať licenciu Načítať licenciu 3.12 Importovať licenciu

11.7 Obnova prednastavených hodnôt

Požadovaný úkon Bod ponuky Informácia/pokyn na úkon

Nastaviť prednastavené
hodnoty

4 Nastaviť prednastavené
hodnoty

Vo zvolených oblastiach vymažte prednastavené
hodnoty (napr. variabilné a pevné údaje) alebo po-
čítadlá (produktov a strojové) ako aj súbory (zo-
znamy chybových hlásení a o produktoch)

Vykonané zmeny potvrďte kliknutím na Použiť

11.8 Aktivovať konfigurácie
Ak sa na kávovar prenesú aktualizácie (ponuka-balík, verzia softvéru atď.) cez Dashboard Poskytnutie, príp.
Nasadenie alebo pomocou USB kľúča, musia sa tieto aktivovať na kávovare. V ponuke Individualizácia a
prenos údajov kávovaru sú viditeľné dostupné aktualizačné balíky.

ü Do kávovaru bola načítaná konfigurácia,
ponuka-balík alebo nová verzia softvéru cez
Dashboard Poskytnutie alebo Nasadenie.

1. Klepnite na logo firmy Franke.

2. Zadajte PIN kód.

3. Stlačte OK.

ð Popri ponuke Individualizácia a prenos údajov
je viditeľný aj počet dostupných aktualizá-
cií.

Ponuka Servis

Individualizácia a prenos údajov

Čistenie a údržba

3

4. Zvoľte ponuku Individualizácia a prenos údajov.

5. Zvoľte bod ponuky 9 Aktualizačné balíky.

6. Vyberte požadovaný aktualizačný balík a
stlačte ikonu Stiahnuť a importovať.

ð Aktualizačný balík sa importuje.

7. Stlačte ikonu Inštalovať.
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ð Aktualizačný balík sa nainštaluje.
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12 RIEŠENIE PORÚCH

12.1 Chybové hlásenia
Prístroj pri poruche zobrazuje chybové hlásenie, ktoré udáva pokyny pre odstránenie poruchy.

Režim s obsluhou
V režime s obsluhou indikuje chybu farebne zvýraznený symbol. Pre ďalšie informácie klepnite na symbol.

2021-02-07
11:35

Nádoba na kávové usadeniny je plná.

Ešte sa dá pripraviť niekoľko káv. Vyprázdnite
nádobu na kávové usadeniny.

Zatvoriť

2021-02-07
11:35

Režim samoobsluhy
V režime samoobsluhy indikuje chybu farebný trojuholník v pravom hornom rohu ovládacieho zariadenia.
Pre ďalšie informácie kliknite na symbol.

10:53
2020-04-07

Ak sa porucha vzťahuje na celý systém, automaticky sa zobrazia chybové hlásenia. V prípade závažných
chýb musí byť kávovar reštartovať.

a) Prístroj reštartujete vypnutím hlavného vypínača .

b) Počkajte jednu minútu a opäť zapnite prístroj.

c) Ak sa kávovar nespustí, skontrolujte napájanie prúdom.

d) Ak kávovar nie je možné reštartovať príp. ak chybu nedokážete odstrániť, kontaktujte vášho servisného
technika.
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12.1.1 Farebný kód pre chybové hlásenia

Dočasné prerušenie

Systém ešte funguje neobmedzene

Systém funguje s obmedzeniami

Jednotlivé alebo všetky zdroje sú zablokované

12.2 Riešenie porúch na systéme

Chybové hlásenie/
problém

Možná príčina Opatrenie

Chybové hlásenie E663
Vyprázdniť odkvapkávaciu
misku sa zobrazí, aj keď
bola odkvapkávacia mis-
ka vyprázdnená

Signál zo snímača je rušený zvyška-
mi vnútri odkvapkávacej misky

Vyčistite a osušte vnútornú stranu od-
kvapkávacej misky. Dodatočne vyčistite a
osušte zabudovanú šachtu odkvapkáva-
cej misky.

Signál zo snímača je rušený vlhkou
zadnou stranou odkvapkávacej mis-
ky

Vyčistite a osušte zadnú stranu odkvap-
kávacej misky

Mlieko zmrzlo Požadovaná teplota chladiacej
jednotky je nastavená príliš hlboko

Nastavte požadovanú teplotu o 1 - 2 °C
vyššie

– Chladiaca jednotka SU05: Tlačidlo
pre nastavenie (Set) na regulátore
teploty podržte stlačené, kým sa
nezabliká požadovaná teplota. Poža-
dovanú teplotu zvýšite navigačnými
tlačidlami. Novú požadovanú teplotu
potvrďte nastavovacím tlačidlom
(Set).

– KE200: Na zadnej strane KE200 sa
nachádza obmedzovač teploty. Tým-
to nastavte požadovanú teplotu

Mlieko zmrzlo (voda je v
chladiacom priestore)

Tesnenie pre dvere chladiacej
jednotky netesní

Zabezpečte, aby tesnenie bola riadne
založené a dvere úplne tesnili

Nedosahuje sa teplota
mlieka chladiacej jednot-
ky

Nedostatočný obeh vzduchu
chladiacej jednotky

Dodržte minimálnu vzdialenosť chladiacej
jednotky od steny (min. 50 mm)

Žiadne mlieko alebo len
mliečna pena

Netesná sacia hadica resp. potrubie
na mlieko

Skontrolujte polohu vložky výtoku a vy-
čistite ho, ak treba. Chladiaca jednotka
SU05: Skontrolujte O-krúžok na spojke
sacej hadice. Skontrolujte a príp. vymeňte
saciu hadicu

Mlieko už dobre nevyteká
z mliečneho výtoku

Po čistení nebol mliečny výtok
správne zamontovaný

Spustite čistenie kávovaru a mliečny vý-
tok zamontujte podľa pokynov na doty-
kovom displeji. Mliečny výtok je okrem
toho súčasť súpravy na ošetrovanie, pozri
aj Súprava na ošetrovanie
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Chybové hlásenie/
problém

Možná príčina Opatrenie

Chybové hlásenie E79
Chyba prietokového merača

Porucha obehu vody Skontrolujte spojku pri zásobníku vody
resp. prípojky vody

Keď sa chybové hlásenie zobrazí počas
výdaja nápoja, bude pravdepodobne
upchaté sitko sparovacieho modulu

– Nastavte hrubší stupeň zomletia a/
Alebo znížte mleté množstvo

– Demontujte a vypláchnite sparovací
modul

– Spustite čistenie kávovaru

Dotykový displej už
správne nereaguje

Preťažený softvér spotrebiča Existujú dva varianty odstránenia chyby:

– Variant 1: červené tladidlo na pravej
strane obslužnej jednotky podržte
stlačené počas 10 sek., aby došlo k
opätovnému spusteniu

– Variant 2: Odpojte kávovar od
elektrickej siete. Po 1 min. kávovar
znovu pripojte do elektrickej siete.
Krátko stlačte červené tlačidlo na
pravej strane obslužnej jednotky, aby
sa kávovar zapol

Hladina vody v zásobníku
vody nebol rozpoznaný

Zvyšky alebo usadeniny na vnútor-
nej stene zásobníka vody

Zásobník vody poriadne vyčistite a
opláchnite

12.3 Tipy pre dobré kávové nápoje

UPOZORNENIE
Zlá kvalita nápojov
Olej kávových zŕn sa usadí na vnútornej strane nádoby na zrnkovú kávu ako tenký olejový film. Usadený
olej rýchlo starne a zhoršuje chuť nápojov.

a) Každý deň odstráňte olejový film na vnútornej strane nádoby na zrnkovú kávu.

b) Použite na tento účel suchú handričku alebo iba navlhčenú vodou.

c) Nepoužívajte žiadne čistiace prostiedky, keďže menia chuť kávy.

Arómy kávových zŕn vyprchávajú v nádobe na zrnkovú kávu pôsobením tepla a vzduchu. Od 3 hodín sa už
začne zhoršovať kvalita.

a) Kávové zrná nesmú navlhnúť.

b) Otvorené balenia zrnkovej kávy vzduchotesne zatvorte.

c) Kávové zrnká neskladujte v chladničke ani mraziacom boxe.

d) Vsypte iba toľko kávových zŕn do nádoby na kávové zrná, koľko potrebujete na najbližšie 3 hodiny.
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12.4 Pomoc pri problémoch s kvalitou produktu

Problém Možné príčiny Možná pomoc

Káva chutí fádne Príliš hrubé mletie Nastavte jemnejší stupeň zomletia Na-
stavenie stupňa zomletia

Príliš málo kávy Zvýšte množstvo kávy Nastavenie nápo-
jov

Príliš nízka teplota Zvýšte teplotu Nastavenie nápojov

Káva je stará Použite čerstvú kávu

Nádoba na zrnkovú kávu nie je
správne zaaretovaná

Skontrolujte zaistenie nádoby na zrnkovú
kávu Naplnenie zŕn

Káva chutí divne Zlé zomletie Kontaktujte zákaznícky servis

Nízka spotreba kávy Doplňte malé množstvo kávových zŕn do
nádoby na zrnkovú kávu

Skazené kávové zrná Vymeňte kávové zrná

Zvyšky po čistení Prepláchnite prístroj

Zašpinená šálka Skontrolujte umývačku

Zlá kvalita vody (chlór, tvrdosť a
pod.)

Dajte skontrolovať kvalitu vody Kvalita
vody [} 33]

Káva chutí trpko Príliš vysoká teplota Znížte teplotu kávy Nastavenie nápojov

Príliš jemné mletie Nastavte hrubší stupeň zomletia Nastavte
stupeň zomletia

Príliš malé množstvo kávy Zvýšte množstvo kávy Nastavenie nápo-
jov

Príliš tmavé praženie Použite svetlejšie praženie kávy

Káva chutí kyslo Príliš nízka teplota Zvýšte teplotu kávy Nastavenie nápojov

Príliš svetlé praženie Použite tmavšie praženie kávy

Príliš hrubé mletie Nastavte jemnejší stupeň zomletia Na-
stavte stupeň zomletia

Konzistencia práškových
produktov

Husté Použite menej prášku, použite viac vody

Riedke Použite viac prášku, použite menej vody

Prášok je hrudkovitý alebo vlhký Vyčistite a vysušte práškový systém

Chuť práškových produk-
tov

Príliš sladká Použite menej prášku, použite viac vody

Málo sladká Použite viac prášku, použite menej vody

Zvláštna chuť Vyčistite práškový systém
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13 VYRADENIE Z PREVÁDZKY

13.1 Príprava vyradenia z prevádzky

1. Vykonajte automatické čistenie prístroja.

2. Vyprázdnite nádobu na zrnkovú kávu a nádo-
bu na prášok.

3. Vyčistite nádobu na zrnkovú kávu a nádobu
na prášok.

4. Vyčistite nádobu na kávové zvyšky.

5. Vyprázdnite nádobu na mlieko.

6. Vyčistite nádobu na mlieko a veko nádoby.

7. Vyčistite hadicu na mlieko pomocou kefy z
vnútornej strany.

8. Vyčistite nasávací filter vnútornou kefou.

9. Vyčistite otočný adaptér.

13.2 Dočasné vyradenie z prevádzky (do 3 týždňov)

ü Prístroj zostáva na mieste použitia.

1. Vykonajte automatické čistenie prístroja.
Čistenie [} 51]

2. Vyvolajte režim úspory energie.

3. Odpojte prístroj od siete.

4. Pri prístroji s prípojkou vody zatvorte prívod
vody.

5. Vyčistite prídavné prístroje.

6. Vypnite prídavné prístroje a odpojte ich od
siete.

13.3 Dlhodobé vyradenie z prevádzky

UPOZORNENIE
Ovplyvnenie funkčnosti pri dlhodobom vyradení z prevádzky a uskladnení
Pre neskoršie opätovné uvedenie do prevádzky je nevyhnutné využiť služby servisu. Váš kávovar sa musí
servisovať, inštalovať a pred použitím vyčistiť.

a) Pre odborné vyradenie z prevádzky a uskladnenie kontaktujte servisný servis spoločnosti Franke.

b) Kávovar nechajte vyprázdniť vašim servisným technikom.

c) Pri dobe uskladnenia nad 6 mesiacov môže byť pri opätovnom uvedení do prevádzky potrebná údržba.

13.4 Preprava a skladovanie
Prístroj pri preprave a skladovaní chráňte pred mechanickými poškodeniami a nevhodným počasím.

Chráňte prístroj pre nasledujúcimi vplyvmi:

– otrasy

– prach

– slnečné žiarenie

– pád alebo prevrátanie

– zošmyknutie pri preprave

– pred mrazom, ak nie je prístroj úplne vyprázdnený

Musia byť splnené nasledujúce podmienky:
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– Prípustné teploty skladovania pri úplne vyprázdnenom kávovare: 5-32 °C

– Relatívna vlhkosť vzduchu: max. 80 %

– trvalá a dostatočná stabilita a upevnenie

– prístroj musí byť v stojatej polohe

– prístroj musí byť prázdny a systém vyprázdnený

– prístroj a voľné diely musia byť zabalené, podľa možnosti v originálnom balení

13.5 Opätovné uvedenie do prevádzky po dlhšom uskladnení alebo
prestoji

UPOZORNENIE
Vecné škody
Pri dobe skladovania alebo nečinnosti dlhšej ako 6 mesiacov už nemusia konštrukčné diely fungovať bez-
chybne.

a) Kontaktujte váš servis pre opravu a opätovné uvedenie prístroja do prevádzky.
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14 LIKVIDÁCIA DIELOV
Likvidácia spotrebných materiálov

– Zrná, prášok a kávovú usadeninu môžete kompostovať.

– Pri likvidácii nepoužitého čistiaceho prostriedku postupujte podľa informácií na etikete.

– Odstráňte tekutiny z čistiacej nádoby alebo odkvapkávacej misky do systému odpadovej vody.

Likvidácia kávovaru a prístrojov

Spotrebič vyhovuje európskej smernici 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení
(Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) a nesmie sa zneškodňovať prostredníctvom domové-
ho odpadu.

Elektronické diely likvidujte separovane.

Plastové diely zlikvidujte podľa ich označenia.

Kávovar prepravujte vo dvojici.
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15 TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ prístroja A600 (FCS4043)

Rozmery: šírka/výška/hĺbka (mm) 340/540/600

Hmotnosť (kg) 38

Množstvo náplne nádoby na zrnkovú kávu (kg) 0,6  alebo 1,2

Množstvo náplne v dvojitej nádobe na zrnkovú kávu
(kg)

2 x 0,6  alebo 2 x  1,2

Množstvo náplne nádoby na zrnkovú kávu, mlynček
(kg)

1,8

Množstvo náplne nádoby na prášok (kg) 1

Množstvo náplne nádoby na prášok nízke (kg) 0,6

Emisie hluku (dB(A)) < 70

Okolitá teplota (°C) 10-40

Vlhkosť vzduchu (%) Max. 80

Zásobník vody (l) 4

Objem externého zásobníka odpadovej vody (l) 16

Objemová kapacita nádoby na zvyšky kávy (len pri
voliteľnej možnosti: odstraňovanie zvyškov)

60-110 kávový koláč, v závislosti od množstva kávy

15.1 Výkonové údaje podľa DIN 18873-2:2016-02

Hodinový výkon Samostatný výdaj
(Šálky/hod.)

Dvojitý výdaj
(Šálky/hod.)

Espresso 150 194

Káva/Caffè crema 100 121

Horúca voda (200 ml) 164 -

Kapučíno 98 160

Latte macchiato 102 155

Mliečna káva 124 186

Čokoláda 111 -

15.2 Elektrické parametre

Napätie Pripojenie k elektric-
kej sieti

Výkon (max.) Istenie Frekvencia

200 V 2LPE 4700 W 30 A 50-60 Hz

200 V 2LPE 2450 W 16 A 50-60 Hz

200 V 3LPE 6800 W 30 A 50-60 Hz

200 – 220 V 2LPE 4500-5300 W 30 A 60 Hz

220 V 1LNPE 2400 W 16 A 50 Hz

220 – 240 V 1LNPE 2100-2300 W 10 A 50-60 Hz

220 – 240 V 1LNPE 2400-2800 W 16 A 50-60 Hz

220 – 240 V 1LNPE 4400-5500 W 30 A 50-60 Hz
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Napätie Pripojenie k elektric-
kej sieti

Výkon (max.) Istenie Frekvencia

220 – 240 V 3LPE 5600-7900 W 30 A 50-60 Hz

380 V 3LNPE 6300 W 16 A 50-60 Hz

380 – 415 V 3LNPE 6300-7500 W 16 A 50-60 Hz
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