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Prieš naudodami aparatą, perskaitykite naudojimo instrukciją.

Laikykite šią naudojimo instrukciją prie kavos aparato ir perduokite
ją kitiems naudotojams, jei parduosite ar dovanosite aparatą.
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1 JŪSŲ SAUGUMUI

1.1 Naudojimas pagal paskirtį

1.1.1 Kavos aparatas
– Tai A600 komercinės paskirties gėrimų ruošimo aparatas, skirtas naudoti gastronomijoje, biuruose ar-

ba panašioje aplinkoje.

– A600 tinka apdoroti kavos pupeles, maltą kavą, aparatams skirtus miltelius ir šviežią pieną.

– A600 yra skirtas ruošti gėrimams, laikantis šios instrukcijos ir nurodytos techninės informacijos.

– A600 skirtas naudoti patalpose.

Atkreipkite dėmesį
– A600 negalima naudoti lauke.

1.1.2 Greta stovintys prietaisai

Šaldymo blokas
– Šaldymo blokas yra skirtas tik pienui vėsinti ruošiant kavą „Franke“ kavos aparatu.

– Naudokite tik prieš tai atvėsintą pieną (2-5 °C).

– Jei šaldymo bloko nenaudosite, pieną išimkite. Pieną laikykite tinkamame šaldytuve.

– Naudokite tik rekomenduojamas valymo priemones. Valant kitomis valymo priemonėmis, gali likti liku-
čių pieno sistemoje.

– Šaldymo blokas skirtas naudoti tik patalpose.

– Atsižvelkite į prie prietaiso pridėtą atitikties deklaraciją.

Sirupo blokas
– Sirupo blokas yra skirtas tik ruošiant gėrimus automatiškai tiekti sirupą ir kitas skystas aromatines me-

džiagas.

Atkreipkite dėmesį
– Sirupo blokas nėra skirtas tirštoms medžiagoms, pvz., šokoladiniam padažui, tiekti.

– Aparatas neskirtas naudoti lauke ir alkoholinėms ir sprogioms medžiagoms laikyti.

Puodelių šildytuvas
– Puodelių šildytuvas yra skirtas tik kavos puodeliams ir stiklinėms, kurių reikia gėrimams ruošti, šildyti.

Atkreipkite dėmesį
– Popierinių arba plastikinių gėrimams skirtų indų naudoti negalima. Puodelių šildytuvas nėra skirtas

rankšluosčiams ar šluostėms džiovinti. Šildydami puodelius, jų neuždenkite.

Apskaičiavimo sistema
– Priklausomai nuo versijos, apskaitos sistema gali būti naudojama įvairiems mokėjimo būdams. Pavyz-

džiai: mokėjimas monetomis, kortele arba mobiliosiomis mokėjimo sistemomis.
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1.2 Kavos aparato naudojimo sąlygos
– A600 gali naudoti tik mokyti darbuotojai arba skirta savitarnai.

– Aparatus, naudojamus savitarnos srityje, reikia nuolat kontroliuoti, kad būtų saugūs naudotojai.

– Kiekvienas A600 naudotojas turi būti perskaitęs ir supratęs instrukciją. Tai netaikoma naudojimui savi-
tarnos srityje.

– PrietaisąA600 pradėkite naudoti tik perskaitę ir supratę visą šią instrukciją.

– Nenaudokite A600 ir greta stovinčių prietaisų, jei nežinote funkcijų.

– Nenaudokite A600, jei A600 jungiamieji laidai arba greta stovintys prietaisai yra pažeisti.

– Nenaudokite A600, jei A600 arba greta stovintys prietaisai nėra išvalyti arba pripildyti, kaip nurodyta.

– Vaikams iki 8 metų draudžiama naudoti A600 arba greta stovinčius prietai-
sus.

– Vaikai ir žmonės, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus ar-
ba neturintys patirties ir žinių, A600 ir priedus gali naudoti tik prižiūrimi arba
gavę tinkamus nurodymus iš už jų saugumą atsakingo asmens ir negali su
A600 ir priedais žaisti.

– Vaikams draudžiama valyti A600 arba greta stovinčius prietaisus.

1.3 Saugos nurodymų deklaracija
Kad apsaugotumėte žmones ir turtą, privalote laikytis šių saugos nurodymų.

Simbolis ir signalinis žodis perspėja apie didelį pavojų.

ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS rodo galimai gresiantį pavojų. Jo neišvengus, galima mirtis ar sunkus sužaloji-
mas.

PERSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS rodo galimai gresiantį pavojų. Jo neišvengus, galimi lengvi ir nežymūs sužaloji-
mai.

PRANEŠIMAS
PRANEŠIMAS atkreipia dėmesį į aparato gedimus.

1.4 Pavojai naudojant kavos aparatą

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus
Maitinimo laidų perkrova dėl karščio gali sukelti gaisrą.

a) Norėdami prijungti kavos aparatą prie maitinimo šaltinio nenaudokite ilgintuvų, daugiakištukinių lizdų
arba kabelių su kištuku ir lizdu.
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ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio
Pažeisti jungiamieji kabeliai, laidai ar kištukai gali sukelti srovės smūgį.

a) Nejunkite pažeistų jungiamųjų kabelių, laidų ir kištukų prie srovės tinklo.

b) Pakeiskite pažeistus jungiamuosius kabelius, laidus ar kištukus. 
Jei prijungimo prie tinklo kabelis yra sumontuotas stacionariai, susisiekite su klientų aptarnavimo sky-
riaus techniku. Jei jungiamasis kabelis sumontuotas ne stacionariai, užsakykite ir naudokite naują, origi-
nalų jungiamąjį kabelį.

c) Atkreipkite dėmesį, kad aparatas ir jungiamasis kabelis nebūtų arti karštų paviršių, pvz., dujinės, elektri-
nės viryklės ar krosnies.

d) Atkreipkite dėmesį, kad jungiamasis laidas nebūtų suspaustas ir nesitrintų į aštrias briaunas.

e) Norėdami prietaisą atjungti nuo srovės tinklo, visada traukite už kištuko, o ne už laido.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio
Į aparatą prasiskverbęs skystis / drėgmė ar nuotėkis gali sukelti srovės smūgį.

a) Jokiu būdu nenukreipkite skysčio ar garo srovės į aparatą.

b) Nepilkite skysčio ant aparato.

c) Nenardinkite aparato į vandenį.

d) Nuotėkio atveju ar prasikverbus skyčiui / drėgmei, atjunkite aparatą nuo srovės tinklo.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio
Netinkamai atlikti remonto ir techninės priežiūros darbai gali sukelti srovės smūgį.

a) Elektrinių dalių remonto darbus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo skyriaus technikui, naudojant
originalias atsargines dalis.

b) Atlikti techninės priežiūros darbus patikėkite tik įgaliotiems asmenims, turintiems atitinkamą kvalifikaci-
ją.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusiplikyti
Skalavimo metu išteka karštas vanduo.

a) Valymo metu nedirbkite prie išleidimo vamzdelių.

b) Nieko nestatykite ant lašų surinkimo indo grotelių.

c) VEIKSMAI NUSIPLIKIUS: Tuoj pat vėsinkite sužalotą vietą ir, priklausomai nuo traumos laipsnio, kreipki-
tės į gydytoją.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusiplikyti
Karštais gėrimais galima nusiplikyti.

a) Būkite atsargūs su karštais gėrimais.

b) Naudokite tik tam pritaikytus gėrimų indus.
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ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusiplikyti
Valant aparatą, išteka karšti skysčiai ir garai, kuriais galima nusiplikyti.

a) Valymo metu nedirbkite prie išleidimo vamzdelių.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti
Jei į pupelių indą ar malūnėlį patenka daiktų, gali iššokti skeveldros ir sugadinti aparatą ar sužaloti asmenis.

a) Nedėkite jokių daiktų į pupelių indą ar malūnėlį.

PERSPĖJIMAS
Įpjovimai / prispaudimai
Dėl miltelių indo tiekimo mechanizmo galimi sužalojimai įsipjaunant arba prisispaudžiant.

a) Atsargiai išvalykite miltelių indą.

PERSPĖJIMAS
Dirginimas dėl valymo priemonių
Valymo tabletės, pieno sistemos valiklis ir nukalkinimo priemonė gali sudirginti akis ar odą.

a) Atsižvelkite į nurodymus dėl keliamo pavojaus ant valymo priemonių etikečių.

b) Žiūrėkite, kad nepatektų į akis ar ant odos.

c) Panaudoję valymo priemonę, nusiplaukite rankas.

d) Valymo priemonių negali patekti į gėrimus.

PERSPĖJIMAS
Sveikatos sutrikimai dėl gemalų susidarymo
Dėl nepakankamo valymo aparate ir išleidimo vamzdeliuose gali prisitvirtinti maisto likučiai ir taip užteršti
produktus.

a) Nenaudokite aparato, jei jis išvalytas nesilaikant instrukcijos.

b) Kiekvieną dieną išvalykite aparatą, kaip nurodyta instrukcijoje.

c) Informuokite aptarnaujantį personalą apie reikalingas valymo priemones.

PERSPĖJIMAS
Sveikatos sutrikimai dėl gemalų susidarymo
Ilgiau nenaudojant likučiai aparate gali pridžiūti.

a) Aparatą po ilgesnio nenaudojimo laikotarpio išvalykite (ilgesnio kaip 2 dienos).
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PERSPĖJIMAS
Sveikatos sutrikimai dėl dumblių susidarymo
Per ilgai naudojant vandens filtrą, gali susidaryti dumbliai.

a) Pakeiskite vandens filtrą, kai tą padaryti paragina aparatas.

PERSPĖJIMAS
Pelėsių susidarymas
Kavos tirščiuose gali susidaryti pelėsis.

a) Bent kartą per dieną ištuštinkite ir išvalykite tirščių indą.

PRANEŠIMAS
Aparato pažeidimai dėl užkalkėjimo
Jei vandens kietumas nustatytas neteisingai, kavos aparate gali kauptis kalkės. Kalkių nuosėdos gali suga-
dinti kavos aparatą.

a) Vandens kietumą išmatuokite naudojimo metu. Tuomet išmatuoto vandens kietumo reikšmę nustatyki-
te meniu „Eksploatacijos pradžia“. Vandens kietumas nustatomas matavimo juostelėmis [} 32]

PRANEŠIMAS
Kavos aparato pažeidimai
Jei išleidimo angos valymo įtaisas ant lašelių surinkimo tinklelio pastatomas per anksti, išleidimo anga ju-
dės prieš išleidimo valymo įrenginį. Taip galima sugadinti kavos aparatą ir (arba) išleidimo angos valymo
įrenginį.

a) Išleidimo angos valymo įrenginį padėkite tik tada, kai to bus pareikalauta ir kai išleidimo anga bus visiš-
kai išlindusi virš lašelių surinkimo tinklelio.
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2 SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

2.1 Instrukcijos simboliai

2.1.1 Orientavimasis

Simbolis Aprašymas

Komponentų valymas taikant 5 etapų metodą

Prie šio simbolio rasite patarimus bei kitą informaciją

Veiksmų atlikimo sąlygos

Veiksmų atlikimo rezultatas arba tarpinis rezultatas

2.2 Simboliai iš programinės įrangos

2.2.1 Naršymo ir valdymo simboliai

Simbolis Pavadinimas Aprašymas

Nutraukimo mygtukas Ruošimo nutraukimas

Ankstesnis / tolesnis pus-
lapis

Judėkite per meniu puslapius

Pradžios mygtukas Ruošimo pradėjimas

2.2.2 Simboliai skydelyje ir naudotojo sąsajoje

Jei skydelyje šviečia simbolis, paspaudus šį simbolį bus rodoma išsamesnė informacija ir instrukcijos. At-
siradus klaidai, ieškokite jos skyriuje Klaidų šalinimas [} 80].

Simbolis Pavadinimas Aprašymas

„Franke“ logotipas Techninės priežiūros lygmens įjungimas

Pupelės kairėje / dešinėje Aktyvus malūnėlis
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Simbolis Pavadinimas Aprašymas

Dvigubas produktas Dvigubo gėrimo kiekio paruošimas (dvigubas ruošimas)

Malta kava

Energijos taupymo reži-
mas

Aparato perjungimas į energijos taupymo režimą

Priežiūra / valymas Aparatą reikia išvalyti ir atlikti jo techninę priežiūrą

Skalavimas Aparatą reikia skalauti arba aparatas skalauja

Filtras Vandens bako filtro kasetės keitimas (vidinio vandens bako pa-
sirinktinis variantas)

Vandens filtras

Pieno sistemos valiklis Nėra pieno sistemos valiklio („CleanMaster“)

Tirščių indas Tirščių indą reikia ištuštinti

Lašų surinkimo indas Lašų surinkimo indas yra pilnas arba netinkamai įstatytas

Durelės Durelės atidarytos

Vandens bakas Vandens bakas tuščias arba jo nėra

Apskaičiavimas Aktyvus apskaičiavimas

„First Shot“ Sistemos pašildymas

Klientų aptarnavimo sky-
rius / Nustatymas / Admi-
nistracija

Ryškumas Ryškumo nustatymas

Individualizavimas Gėrimų ir vaizdo priderinimas
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Simbolis Pavadinimas Aprašymas

Ekrano užsklanda

Reklamos

Parankiniai Parankinių mygtukui galima priskirti dažnai naudojamą funkciją

Produktas

Kavos pupelė Pupelių indas yra tuščias arba netinkamai įstatytas

Pienas Pieno indas yra tuščias arba netinkamai įstatytas

Šaltas pienas

Miltelių atsargos Miltelių indas yra tuščias arba netinkamai įstatytas

Informacija

Įvykio protokolas Įvykių ir klaidų pranešimų sąrašas

Atskirų produktų skaiti-
kliai

Neaktyvus

Duomenų perdavimas Duomenys perduodami
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2.2.3 Klaidų pranešimų vaizdavimas
Pažymėti produktai negali būti paruošti. Paspaudę skydelyje šviečiantį simbolį, peržiūrėkite klaidos prane-
šimą.

Espresas Kapučinas Šokoladinis kavos
gėrimas

Kava su puta Garai Vanduo arbatai

Jei klaida apima visą sistemą, automatiškai rodomas klaidos pranešimas.

Atidarytos durelės
Durelės atidarytos. Uždarykite dureles.

Klaidų pranešimų spalvos kodas

Laikinas sustabdymas

Sistema dar veikia be apribojimų

Sistema veikia su apribojimais

Pavieniai arba visi resursai yra užblokuoti
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3 KOMPLEKTACIJA
Gaminio pavadinimas Gaminio numeris

Kavos aparatas A600 (FCS4043)

Naudojimo instrukcijų rinkinys 560.0001.732

Valomosios tabletės (100 vnt.) 567.0000.010

Valomosios tabletės (Kinija) 567.0000.016

Valomosios tabletės (JAV/Kanada) 567.0000.002

Pieno sistemos valiklis (dozatorius) 567.0000.005

Pieno sistemos valiklis (dozatorius) (JAV / Kanada /
Meksika)

567.0000.006

Pieno sistemos valiklis (kasetė) 567.0000.009

Pieno sistemos valiklis (kasetė)

(JAV / Kanadai / Meksika)

567.0000.004

Matuoklis 1000 ml 560.0002.653

Valymo šepetėliai 560.0003.728

Vidinis šepetėlis

(pasirinktinis variantas SU05)

560.0001.019

Žarnelės šepetėlis

(pasirinktinis variantas FM/MS)

560.0007.380

Valymo teptukas 560.0003.716
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Gaminio pavadinimas Gaminio numeris

Mikropluošto šluostė 560.0002.315

Malūnėlio reguliavimo raktas 560.0003.876

Čiurkšlės reguliatorius / žarnelės raktas 560.0522.696

Filtro laikiklis

(Pasirinktinis variantas, vidinis vandens bakas)

560.0003.964

Filtro kasetė

(Pasirinktinis variantas, vidinis vandens bakas)

560.0004.630

Vandens kietumo bandomosios juostelės

(Pasirinktinis variantas, vidinis vandens bakas)

560.0004.060

Lašų surinkimo indo grotelių plėtinys 560.0484.609

Lašų surinkimo indo grotelių plėtinys

(Vienos dalies lašų surinkimo indo grotelių parinktis
(JAV))

560.0574.078
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4 IDENTIFIKACIJA

4.1 Tipų lentelės padėtis

4.1.1 Kavos aparatas

Kavos aparato tipų lentelė yra prie dešinės vidinės sienos.

4.1.2 Šaldymo blokas SU12/UT12

SU12 tipo lentelė, skirta šaldymo blokui, yra šaldymo skyriaus kairėje.

4.1.3 Šaldymo blokas SU05

Aušinimo įrenginio SU05 tipo lentelė yra vidinės sienos kairėje pusėje.
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4.1.4 FSU

Įmontuojamo „Flavor Station“ (FSU, FSU60 CM) tipo lentelė yra viršuje, dešinėje korpuso pusėje.

4.1.5 FS (pasirinktinis variantas)

„Flavor Station“ FS tipo lentelė yra viduje prie galinės sienelės.

4.1.6 CW (pasirinktinis variantas)

Puodelių šildytuvo tipo lentelė yra viduje prie galinės sienelės.
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4.1.7 AC200 (pasirinktinis variantas)

AC200 tipo lentelė yra ištraukiamos dalies kairėje pusėje.

4.2 Tipo kodas

4.2.1 Kavos aparatas

Tipo kodas Aprašymas

A600 Kavos aparatas (automatinis)

Serija: A

Konstrukcijos parametrai 600

1G 1 malūnėlis

2G 2 malūnėliai

1IC Šaltos kavos modulis

1P 1 miltelių dozatorius

2P 2 miltelių dozatorius

CM „CleanMaster“

EC „EasyClean“

FM „FoamMaster“ (šiltos ir šaltos pieno putos, šiltas ir šaltas pienas)

H1 Karšto vandens išleidimo vamzdelis kairėje

H2 Karšto vandens išleidimo vamzdelis per vidurį

MS „MilkSystem“ (pieno sistema)

NM „NoMilk“ (kavos aparatas be pieno sistemos)

S1 Garų skirstytuvas

S2 Automatinis garintuvas (garų skirstytuvas su temperatūros jutikliu)

S3 Automatinis garintuvas „Pro“ (garų skirstytuvas su temperatūros jutikliu ir programuojama
pieno putų konsistnecija)

TS „TwoStep“ (rankinė pieno putų gamyba naudojant garų skirstytuvus)

W2 Vandens prijungimas, pasirenkamas vidinis vandens rezervuaras

4.2.2 Greta stovintys prietaisai

Tipo kodas Aprašymas

SU05 Aušinimo įrenginys (5 l), pastatytas šalia kavos aparato
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Tipo kodas Aprašymas

SU12 Šaldymo blokas (12 l arba 2 x 4,5 l), šalia kavos aparato

KE200 Aušinimo įrenginys (4 l), pastatytas šalia kavos aparato

MU Pieno siurblio modulis

UC05 Sandėliavimo aušinimo įrenginys (5 l), esantis tiesiai po kavos aparatu

UC09 Sandėliavimo aušinimo įrenginys (9 l), esantis tiesiai po kavos aparatu

UT12 Įmontuojamas šaldymo blokas (12 l arba 2 x 4,5 l)

FS30 „Flavor Station“ su 3 sirupo siurbliais

FSU30 Įmontuojamas „Flavor Station“ su 3 sirupo siurbliais

CW Puodelių šildytuvas

AC Apskaičiavimo sistema

CC Monetų keitiklis („coin changer“)

CL Atsiskaityti grynaisiais negalima („cashless“)

CV Monetų tikrinimo įtaisas („coin validator“)

FM „FoamMaster“ (šiltos ir šaltos pieno putos, šiltas ir šaltas pienas)

EC „EasyClean“

CM „CleanMaster“

MS „MilkSystem“ (pieno sistema)

„Twin“ Modifikuotas šaldymo blokas, skirtas vienu metu naudoti su dviem kavos aparatais



Franke Kaffeemaschinen AG Prietaiso aprašymas | 5

Naudojimo instrukcija A600 21

5 PRIETAISO APRAŠYMAS

5.1 Kavos aparatas
Kavos aparate A600 yra daug parinkčių. Kad susipažintumėte su savo aparatu, šioje vietoje pateikiame
konfigūracijos pavyzdį. Atsižvelkite į tai, kad jūsų kavos aparatas gali atrodyti kitaip, priklausomai nuo kon-
figūracijos.

Atvartas (dangtis)

Pupelių talpa

Durelių užraktas

Karšto vandens
išleidimo vamzdelis

Miltelių indas (pasirinktinis
variantas)

Jutiklinis valdymo blokas (8" liečiamas
ekranas)

Išleidimo vamzdelis su automatiniu
aukščio reguliatoriumi

Garų skirstytuvas (pasirinktinis variantas)

Lašų surinkimo indas su grotelėmis

5.1.1 Standartinis
– 8 col. jutiklinis ekranas

– Malūnėlis (gale, kairiojoje pusėje)

– Karšto vandens išleidimo vamzdelis

– Išleidimo vamzdelis su automatiniu aukščio reguliatoriumi

– Vandens jungtis

– Vaizdo failų palaikymas

– Kojelės, 40 mm

5.1.2 Parinktys
– iQFlow

– „CleanMaster“
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– Antras malūnėlis (gale, dešiniojoje pusėje)

– Miltelių indas

– Du miltelių indai (priekyje dešinėje pusėje)

– Šaltos kavos moduliai (priekyje dešinėje)

– Garų skirstytuvas

– Automatinis garintuvas (garų skirstytuvas su temperatūros jutikliu)

– Automatinis garintuvas „Pro“ (garų skirstytuvas su temperatūros jutikliu ir programuojama pieno putų
konsistnecija)

– Dvi pieno rūšys

– Tirščių išmetimas

– Uždaromas pupelių ir miltelių indas

– Puodelių jutiklis

– Optinis puodelio atpažinimas

– „First Shot“

– Kojelės, 7 mm

– Kojelės, 70 mm

– Kojelės, 100 mm

– Jutiklinis kilimėlis kaip pagalbinis valdymo įtaisas asmeniui, sėdinčiam neįgaliojo vežimėlyje

– Užpildymo talpų rinkinys (nesusijęs su šaltos kavos moduliu)

– „Franke Digital Services“
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5.1.3 Kavos aparato komponentai

Plikymo modulis

Iced Coffee modulis (pasirinktinis variantas)

Miltelių indas (pasirinktinis variantas)Pupelių talpa

Tirščių indas

Vidinis vandens bakas (pasirinktinis variantas) Lašų surinkimo indas su grotelėmis
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5.2 Greta stovintys prietaisai

5.2.1 Aušinimo įrenginio komponentai

pieno indą Valymo indas

Valymo kasetė

Pagrindinis jungiklis

Temperatūros rodmuo

Durelių užraktas

(tik „CleanMaster")

SU05
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5.2.2 „Flavor Station“ FS/FSU EC

Jei norite ruošti neįprastus gėrimus, galite pasirinkti mūsų sirupo bloką. Naudodami sirupo bloką, savo siū-
lomą asortimentą galėsite papildyti iki šešių skirtingų skonių krypčių.

5.2.3 Puodelių šildytuvas

Norėdami optimaliai pasimėgauti kava, Jūs turite pašildyti puodelius. Puodelių šildytuvas su keturiomis šil-
domomomis puodelių pastatymo vietomis idealiai priderinamas prie Jūsų kavos aparato.
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5.2.4 Apskaičiavimo sistema

Apskaičiavimo sistema naudojama mokėjimo operacijoms ir apskaičiuotiems duomenims gauti.

Sąsajos:

– VIP

Apmokėjimo sistemos:

– Monetų tikrinimo įtaisas

– Monetų keitiklis

– Kortelių skaitytuvai

5.2.5 „Iced Coffee“ modulis

– „Iced Coffee“ modulis yra dešinėje kavos aparato pusėje.

– „Iced Coffee“ modulis aktyviai atvėsina šviežiai užplikytą kavą iki 40 °C.

– Modulį galima įsigyti kaip pasirinktinį variantą ir jo modifikuoti negalima.
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– „Iced Coffee“ modulio valymas integruotas į esamą kavos aparato valymo procesą. Tai reiškia, kad jo
nereikia papildomai valyti rankiniu būdu ir jam nereikia atskiro valiklio.

Atšaldyta kavaAtšaldytas
espresas

Atšaldyta
amerikietiška kava

Atšaldyta latės kavaAtšaldytas
kapučinas

Latė makiato su ledu

Su „Iced Coffee“ moduliu galėsite pasidaryti naujų gėrimų, tokių kaip šalta espreso, šalta kava ir šalta
Amerikano kava. Šiuos gėrimus taip pat galima maišyti su pienu, pieno putomis ir (arba) sirupu.

5.3 Valdymo režimų apžvalga
Tinkamas valdymo režimas priklauso nuo kavos aparato naudojimo, jo asortimento ir jūsų klientų norų. 
Klientų aptarnavimo skyriaus technikas jums mielai padės nustatyti tinkamą valdymo režimą.

5.3.1 Naudotojo sąsaja

Espresas Dvigubas espresas 2 espresai

Kava su puta Garai Vanduo arbatai

1 2

1 Spragtelėdami ant „Franke“ logotipo, per-
jungsite iš techninės priežiūros lygmens į
produktų pasirinkimo lygmenį ir atvirkščiai

2 Puslapis verčiamas pirmyn arba atgal
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5.3.2 „Cash Register“ valdymo režimas

Kava su puta Ristretas Vanduo arbatai Šokoladinis kavos
gėrimas

Espresas Lazdynų riešutų
skonio kapučinas Dvigubas espresas Pienas su espresu

Šokoladas
Vanilės skonio

pienas su espresu

Cash Register yra aptarnaujamo naudojimo valdymo režimas. Kai kavos aparatas ruošia produktą, jau pridė-
kite kitus užsakymus.

Naudotojo sąsajos sandara:
– 1 lygmuo: produktų parinkimas, iki 5 puslapių. Skiltis su galimais pasirinktiniais variantais, produkto bū-

sena ir eiliškumo sąrašu

– 2 lygmuo: 4, 9 arba 16 produktų mygtukų rodmenų viename puslapyje

Individualūs priderinimai
– Rodmuo: 2x2, 3x3 arba 4x4 produktus viename puslapyje

– Vaizdas: fotorealistinis, pieštas

5.3.3 Valdymo režimas „Quick Select“

Espresas Lazdynų riešutų skonio
kapučinas

Šokoladinis kavos gėrimas

Kava su puta Garai Vanduo arbatai

Valdymo režimas Quick Select yra standartinis nustatymas savitarnos sričiai. Kai jūsų klientas pasirinks gėri-
mą, jis galės jį priderinti antru žingsniu, jei bus suaktyvinti produktų pasirinktiniai variantai.

Naudotojo sąsajos sandara
– 1 lygmuo: produktų pasirinkimas, iki 5 puslapių, 6, 12 arba 20 produktų mygtukų rodmenų viename

puslapyje

– 2 lygmuo: gėrimo nustatymas, produktų pasirinktinių variantų parinkimas, ruošimo pradėjimas

Individualūs priderinimai
– Rodmuo: 2x3, 3x4 arba 4x5 produktus viename puslapyje

– Credit Mode aktyvavimas

– Individualus gėrimų išdėstymas
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5.3.4 Valdymo režimai kartu su „Credit Mode“

„Credit Mode“ veikia su kiekvienu valdymo režimu ir rodo produkto kainas, pinigus ar pinigų trūkumą val-
dymo bloke.

Būsenoje Drink Selection (Gėrimo pasirinkimas) nustatę Credit Mode (Kredito režimas) negalėsite pridėti gėrimų
pasirinktinių variantų. 
Suaktyvinkte Credit Mode (Kredito režimas) meniu Mano nustatymai 1 aparato nustatymas > 1.12 Apskaičiavimas.
Parinkite Suaktyvinti apskaičiavimą.

Espresas Dvigubas espresas 2 espresai

Kava su puta Garai Vanduo arbatai

4.00 CHF 4.00 CHF4.00 CHF

4.00 CHF4.00 CHF 4.00 CHF

Pinigai: 6 CHF

Rodmuo
– Produktų kainos

– Pinigai

– Nėra pinigų

5.4 „Franke Digital Services“ paslaugos (pasirenkamas variantas)
Sukurta „Franke“ kavos aparatams, naudodamiesi mūsų skaitmeninėmis paslaugomis galėsite kontroliuoti
visas vykdomas funkcijas ir matyti visą informaciją apie kavos aparatus. Centriniu būdu valdoma nuotolinė
techninė priežiūra, pvz., vietoje atnaujindami programinę įrangą ir konfigūraciją išvengsite pašalinių įsikiši-
mo.

Daugiau informacijos suteiks jūsų „Franke“ techninės priežiūros specialistas arba galite rasti „Franke“ in-
ternetinėje svetainėje.
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6 ĮRENGIMAS

6.1 Paruošiamieji darbai
– Kavos aparato tinklo jungtis turi būti apsaugota apsaugos nuo gedimo srovės jungikliu (FI).

– Jungikliu turi būti įmanoma nutraukti srovės tiekimą kiekvienam poliui.

– Vandens jungtis turi atitikti Reikalavimai vandens tiekimui [} 31] bei vietos ir nacionalines taisy-
kles ir teisės aktus.

– Kavos aparatą prie vandentiekio linijos reikia prijungti pridedamu žarnos komplektu. Nenaudokite jokių
turimų vandens žarnų.

– Pasirūpinkite ergonomišku ir stabiliu pagrindu (min. keliamoji galia 150 kg). Valdymo blokas turi būti
akių aukštyje. Valdymo blokas turi būti akių aukštyje.

Turite atlikti paruošiamuosius darbus, kad klientų aptarnavimo skyriaus technikas po to galėtų prijungti ka-
vos aparatą. Klientų aptarnavimo skyriaus technikas sumontuos jūsų kavos aparatą ir pirmą kartą jį įjungs.
Jis supažindins jus su pagrindinėmis funkcijomis.

6.2 Matmenys
Visi matmenys nurodyti mm.
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Žarnos įvedimas prekystalyje

PRANEŠIMAS
Žala dėl perkaitimo
Dėl per mažo atstumo iki sienos ir erdvės virš aparato gali kauptis šiluma ir dėl to galimi veikimo sutrikimai.

a) Laikykitės nurodytų montavimo matmenis ir atstumus.

b) Įsitikinkite, kad atviros erdvės neužblokuotos.

Minimalūs atstumai
– Iki galinės sienos: 50 mm

– Į viršų: 200 mm (pupelių indui pildyti ir išimti)

– Dešinėje: 100 mm (durelėms atidaryti)

Pasirinktinai įsigyjamomis kojelėmis galima kompensuoti nelygumus arba aukščio skirtumus.

6.2.1 Kojelės
Jei užsakant kavos aparatą nebus pasirinkta kita parinktis, aparatas komplektuojamas su 40 mm aukščio
nereguliuojamomis kojelėmis. Pasirinktinai galima įsigyti 70 arba 100 mm reguliuojamo aukščio kojeles.
Taip pat užsisakyti galima su 7 mm nereguliuojamo aukščio kojelėmis.

Reguliuojamomis kojelėmis galima kompensuoti nelygumus arba aukščio skirtumus.

6.3 Reikalavimai vandens tiekimui

6.3.1 Vandens jungtis

Vandens slėgis 0,8-8,0 bar

Srautas >100 ml/s

Vandens temperatūra <25 °C
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Sujungimas su vandens jungtimi Gaubtelinė veržlė G3/8" ir metalinė žarna l = 1500
mm

Prijungti tik pridedamu žarnos komplektu

– Vandens jungtis turi atitikti techninių duomenų reikalavimus, vietos ir nacionalinius teisės aktus.

– Vandens jungtis turi būti apsaugota nuo atgalinio srauto.

– Vandens jungtis turi būti montuojama kartu su uždarančiu vožtuvu bei kontroliuojamu atbuliniu vožtu-
vu, prieš kurį turi būti prijungtas filtras. Filtras turi būti išimamas, kad jį būtų galima išvalyti.

– Vanduo negali būti tiekiamas iš namo nukalkinimo įrenginio.

– Maž. 100 akučių / colių filtras (UL)

6.3.2 Vandens kietumas nustatomas matavimo juostelėmis

PRANEŠIMAS
Aparato pažeidimai dėl užkalkėjimo
Jei vandens kietumas nustatytas neteisingai, kavos aparate gali kauptis kalkės. Kalkių nuosėdos gali suga-
dinti kavos aparatą.

a) Vandens kietumą išmatuokite naudojimo metu. Tuomet išmatuoto vandens kietumo reikšmę nustatyki-
te meniu „Eksploatacijos pradžia“.

Naudoto vandens kietumo lygis lemia vandens filtro talpą. Jei kietumo lygis yra žinomas aparato progra-
moje, teisingas prašymas pakeisti filtrą pateikiamas automatiškai.

Supakuota vandens kietumo matavimo juostelė

1. Išpakuokite matavimo juostelę.

2. Panardinkite matavimo juostelę į vandenį 1
sekundei.

3. Matavimo juostelę šiek tiek pakratykite.

ð Matavimo juostelės spalva pasikeičia.

4. Po vienos minutės nuskaitykite kietumo lygį.
Kietumo lygis atitinka raudonos spalvos lau-
kų skaičių.

5. Įveskite kietumo matavimo rezultatą į apara-
to techninės priežiūros meniu Vandens nu-
statymai.

Kietumo lygis Rezultatas ant matavimo juoste-
lės

Vandens kietumas

1 1 raudonas >5° dH / >6° e / >9° fH

2 2 raudoni >10° dH / >13° e / >18° fH

3 3 raudoni >15° dH / >19° e / >27° fH

4 4 raudoni >20° dH / >25° e / >36° fH
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Kietumo lygis Rezultatas ant matavimo juoste-
lės

Vandens kietumas

5 5 raudoni >25° dH / >31° e / >45° fH

„Claris“ vandens filtro tūris

Kietumo lygis 1 2 3 4 5

Filtro tūris 500 l 300 l 200 l 150 l 100 l

Naudojimo trukmė mėnesiais 10 8 6 4 2

6.3.3 Vandens kokybė

Bendras kietumas: 4–8 dH (bendras kietumas Vokietijoje)

7–14 fH (bendras kietumas Prancūzijoje)

4,2-8,3 GPG

70–140 ppm (mg/l)

Karbonatų kietumas 3–6° dH KH / 50–105 ppm (mg/l)

Rūgštingumas / pH vertė 6,5–7,5 pH

Chloro kiekis < 0,5 mg/l

Chlorido kiekis < 30 mg/l

TDS (total desolved solids) 30–150 ppm (mg/l)

Elektrinis laidumas (išmatuotas) 50–200 μS/cm (mikrosimensų)

Geležies kiekis < 0,3 mg/l

– Spalva: bespalvis

– Skonis: šviežias ir gero skonio

– Kvapas: be užuodžiamo kvapo

– Vandenyje nėra rūdžių dalelių

– Atvirkštinė osmozė: siekiant išvengti virintuvo perpildymo, vandenyje ištirpusių kietųjų dalelių kiekis
turi būti mažiausiai 30–50 ppm (30–50 mg/l).

Korozijos rizikos įvertinimas
Apskaičiuojant riziką galima naudoti šią formulę:

Apskaičiuotas laidumas =išmatuotas laidumas [μS/cm] – (išmatuotas bendras kietumas [dH] x konstanta)

– Išmatuotas laidumas [μS/cm]

– Išmatuotas bendras kietumas [  dH GH]

– Konstanta = 30 [μS/cm]/[   dH]

Apskaičiuotas laidumas Korozijos rizika

<200 μS/cm maža

200–500 μS/cm padidinta

>500 μS/cm didelė

Apskaičiavimo pavyzdys:
– Išmatuotas laidumas 700 μS/cm

– Išmatuotas bendras kietumas: 18 dH
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– Apskaičiuotas laidumas = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

Rezultatas lygus 160 μS/cm, vadinasi, korozijos rizika maža.

6.3.4 Vandens išleidimas
– Išleidimo žarna: D = 20 mm, L = 2000 mm

– Prijungimas prie giliai įleisto sifono
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7 PILDYMAS IR IŠTUŠTINIMAS

7.1 Įpilkite pupeles

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti
Jei į pupelių indą ar malūnėlį patenka daiktų, gali iššokti skeveldros ir sugadinti aparatą ar sužaloti asmenis.

a) Nedėkite jokių daiktų į pupelių indą ar malūnėlį.

PRANEŠIMAS
Bloga gėrimų kokybė
Kavos pupelėse esantis aliejus nusėda ant vidinės pupelių indo pusės plonu aliejaus sluoksniu. Nusėdęs
aliejus greitai sensta ir gadina gėrimo skonį.

a) Kas dieną nuvalykite aliejaus sluoksnį nuo vidinės kavos indo pusės.

b) Naudokite sausą arba tik vandeniu sudrėkintą šluostę.

c) Nenaudokite valymo priemonių, nes jos gali pakeisti kavos skonį.

Supilkite kavos pupeles į pupelių indą.
Aparatui skirtus miltelius įpilkite į miltelių dozatorių.

1. Nukelkite pupelių indo dangtelį.

2. Įpilkite kavos pupelių.

3. Uždėkite dangtelį.
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7.2 Įdėkite miltelius

1. Nukelkite miltelių indo dangtelį.

2. Įpilkite aparatui skirtų miltelių.

3. Uždėkite dangtelį.

7.3 Šaldymo bloko pildymas

PERSPĖJIMAS
Bakterijos žaliame piene
Žaliame piene esančios bakterijos gali kelti pavojų sveikatai.

a) Nenaudokite žalio pieno.

b) Naudokite tik pasterizuotą arba ilgai negendantį pieną.

PRANEŠIMAS
Aparato sugadinimas
Naudodami netinkamus skysčiu galite sugadinti aparatą.

a) Į pieno indą pilkite tik pieną.

b) Pieno indo valymui naudokite vandenį ir švelnią valymo priemonę.
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PRANEŠIMAS
Sugižęs pienas
Pienas gali sugižti, jei jis bus laikomas nepakankamai vėsiai arba higienos reikalavimų neatitinkančiomis
sąlygomis.

a) Naudokite tik prieš tai atvėsintą pieną (2-5 °C).

b) Pieną aušinimo agregate laikykite tik eksploatavimo metu. Jei neeksploatuojamas, pavyzdžiui, naktį, lai-
kykite pieną šaldytuve.

c) Aparatą ir aušinimo įrenginį valykite kartą per dieną.

d) Įsiurbimo žarnelę, pieno indo vidinę pusę ir pieno indo dangtelį lieskite tik nusiplovę rankas arba užsi-
movę vienkartines pirštines.

e) Indo dangtelį su įsiurbimo žarnele dėkite tik ant švaraus paviršiaus.

Po valymo arba po pildymo pusiau automatiškai paruošiama pieno sistema. Atsižvelkite į nurodymus klai-
dų įvykių pranešimuose. Klaidų įvykių pranešimai pasiekiami per skydelį.

7.3.1 Aušinimo įrenginys SU05

1. Atidarykite dureles.

2. Įjunkite aušinimo įrenginį.

ð Rodoma esama aušinimo skyriaus tempe-
ratūra.

3. Pieno indo dangtelį su įsiurbimo žarnele nu-
imkite ir padėkite tik ant švaraus paviršiaus.

4. Į indą pilkite ne daugiau nei 5 l atšaldyto pie-
no.

5. Uždėkite pieno indo dangtelį.

6. Pieno indą iki galo įstumkite į aušinimo sky-
rių.



7 | Pildymas ir ištuštinimas Franke Kaffeemaschinen AG

38 Naudojimo instrukcija A600

7. Uždarykite dureles.

7.3.2 Aušinimo įrenginys SU12/UT12

1. Atidarykite dureles.

2. Įjunkite aušinimo įrenginį.

ð Rodoma esama aušinimo skyriaus tempe-
ratūra.

3. Pieno indą ištraukite tiek, kad būtų matyti vi-
sas indo dangtelio slankusis užraktas.

4. Slankųjį užraktą pastumkite atgal.

5. Į pieno indą įpilkite atvėsinto pieno.

6. Uždarykite slankųjį užraktą.

7. Pieno indą iki galo įstumkite į aušinimo sky-
rių.

8. Uždarykite dureles.
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7.4 „Flavor Station“ FS EC pildymas
Sirupo bloko jungiklis yra viduje, prie galinės sienelės, kairėje pusėje.

1. Sirupo bloką atrakinkite raktu.

2. Paspauskite atblokavimo mygtuką ir atidary-
kite sirupo bloką.

3. Įjunkite sirupo bloką.

4. Patraukite aukštyn butelių laikiklį.

5. Butelius įstatykite į sirupo bloką.

6. Patraukite žemyn butelių laikiklį.

7. Žarnos jungtį ant žarnos stumkite į viršų.

8. Žarną įkiškite į butelį.

9. Žarnos jungtį įkiškite į butelio angą.

10. Uždarykite sirupo bloką.

7.5 Malimo laipsnio nustatymas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti
Jei į pupelių indą ar malūnėlį patenka daiktų, gali iššokti skeveldros ir sugadinti aparatą ar sužaloti asmenis.

a) Nedėkite jokių daiktų į pupelių indą ar malūnėlį.
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Malūnėlio reguliavimo raktas (560.0003.876)

Malimo laipsnio pakeitimas turi įtakos kavos kiekiui. Todėl nustačius malimo laipsnį reikia sukalibruoti ma-
lūnėlius.

Prireikus galima pakopomis nustatyti malimo laipsnį kiekvienam malūnėliui.

1. Užrakto sklendę patraukite į priekį iki galo.

2. Pupelių indą išimkite, keldami į viršų.

3. Prireikus malimo laipsnį keiskite malūnėlio
reguliavimo raktu.

ð Norėdami malti smulkiau, pasukite prieš
laikrodžio rodyklę.

ð Norėdami malti stambiau, pasukite laikro-
džio rodyklės kryptimi.

4. Patikrinkite, kaip sumalta, ir, jei reikia, pako-
reguokite.

ð +2: labai stambiai / 0: normaliai / -2: labai
smulkiai

5. Uždėkite pupelių indą.

6. Užrakto sklendę įstumkite iki galo.

PRANEŠIMAS
Veikimo sutrikimas
Jei pupelių ir miltelių indai tinkamai neužrakinami, gali sutrikti kavos aparato veikimas ir nukentėti produktų
kokybė.

a) Įstumkite užrakto sklendę iki atramos.
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7.6 Pupelių indo ištuštinimas

1. Užrakto sklendę patraukite į priekį iki galo.

2. Pupelių indą išimkite, keldami į viršų.

3. Pupelių indą ištuštinkite, išvalykite ir nusau-
sinkite.

4. Užrakto sklendę įstumkite iki galo.

PRANEŠIMAS
Veikimo sutrikimas
Jei pupelių ir miltelių indai tinkamai neužrakinami, gali sutrikti kavos aparato veikimas ir nukentėti produktų
kokybė.

a) Įstumkite užrakto sklendę iki atramos.

7.7 Miltelių indo ištuštinimas

PERSPĖJIMAS
Įpjovimai / prispaudimai
Dėl miltelių indo tiekimo mechanizmo galimi sužalojimai įsipjaunant arba prisispaudžiant.

a) Atsargiai išvalykite miltelių indą.

PRANEŠIMAS
Užteršimas milteliais
Milteliai gali išbyrėti iš miltelių indo.

a) Miltelių indą visada transportuokite vertikalioje padėtyje ir uždarytą.
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1. Užrakto sklendę patraukite į priekį iki galo.

2. Miltelių indą išimkite, keldami į viršų.

3. Miltelių indą ištuštinkite, išvalykite ir nusau-
sinkite.

4. Uždėkite miltelių indą.

5. Užrakto sklendę įstumkite iki galo.

PRANEŠIMAS
Veikimo sutrikimas
Jei pupelių ir miltelių indai tinkamai neužrakinami, gali sutrikti kavos aparato veikimas ir nukentėti produktų
kokybė.

a) Įstumkite užrakto sklendę iki atramos.

7.8 Tirščių indo ištuštinimas

PRANEŠIMAS
Pelėsių susidarymas
Dėl kavos likučių gali susidaryti pelėsiai.

a) Bent kartą per dieną ištuštinkite ir išvalykite tirščių indą.

1. Atidarykite kavos aparato dureles.

ð Naudotojo sąsajoje rodomas pranešimas
„Atidarytos durelės“.
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2. Išimkite tirščių indą.

3. Tirščių indą ištuštinkite, išvalykite ir nusau-
sinkite.

4. Įstatykite tirščių indą ir uždarykite dureles.

7.9 Ištuštinkite lašų surinkimo indą
Išvalykite lašų surinkimo indą, jei valdymo bloke rodomas atitinkamas pranešimas.

PRANEŠIMAS
Netinkamas naudojimas
Skystis gali ištekėti iš lašų surinkimo indo.

a) Atsargiai transportuokite ir ištuštinkite lašų surinkimo indą.

ü Valdymo bloke rodomas pranešimas „Lašų
surinkimo indas pilnas“.

Lašų surinkimo indas pilnas

Lašų surinkimo indas yra pilnas.
Ištuštinkite lašų surinkimo indą.

Patvirtinti

1. Ištraukite lašų surinkimo indą.

2. Nuimkite lašų surinkimo indo groteles.

3. Ištuštinkite lašų surinkimo indą.

4. Nuvalykite ir nusausinkite lašų surinkimo in-
dą ir jo groteles.
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5. Groteles uždėkite ant lašų surinkimo indo.

6. Lašų surinkimo indą įstumkite į aparatą.

7. Spustelėkite „Patvirtinti“.

Nėra lašų surinkimo indo

Nėra lašų surinkimo indo arba jis
netinkamai įstatytas. Tinkamai
įstatykite lašų surinkimo indą.

Patvirtinti

7.10 Šaldymo bloko ištuštinimas

PRANEŠIMAS
Sugižęs pienas
Pienas gali sugižti, jei jis bus laikomas nepakankamai vėsiai arba higienos reikalavimų neatitinkančiomis
sąlygomis.

a) Naudokite tik prieš tai atvėsintą pieną (2-5 °C).

b) Pieną aušinimo agregate laikykite tik eksploatavimo metu. Jei neeksploatuojamas, pavyzdžiui, naktį, lai-
kykite pieną šaldytuve.

c) Aparatą ir aušinimo įrenginį valykite kartą per dieną.

d) Įsiurbimo žarnelę, pieno indo vidinę pusę ir pieno indo dangtelį lieskite tik nusiplovę rankas arba užsi-
movę vienkartines pirštines.

e) Indo dangtelį su įsiurbimo žarnele dėkite tik ant švaraus paviršiaus.

PRANEŠIMAS
Pieno sistemos užsikimšimas
Netinkamos valymo šluostės pūkeliai gali patekti į pieno sistemą ir ją užkimšti. Dėl to gali sugesti aparatas.

a) Pieno indą valykite tik mikropluošto šluoste.
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7.10.1 Aušinimo įrenginys SU05

1. Atidarykite dureles.

2. Ištraukite pieno indą.

3. Pieną laikykite šaldytuve arba, jei reikia, pa-
šalinkite.

4. Išvalykite pieno indą, dalis, kuriomis teka pie-
nas, ir aušinimo skyrių.

5. Įstatykite išvalytą pieno indą.

6. Jei aušinimo įrenginys nebenaudojamas, iš-
junkite jį. Išjungto aušinimo įrenginio dureles
palikite šiek tiek praviras tam, kad viduje ne-
susidarytų nemalonus kvapas.

7.10.2 Aušinimo įrenginys SU12/UT12

1. Atidarykite dureles.
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2. Ištraukite pieno indą.

3. Pieną laikykite šaldytuve arba, jei reikia, pa-
šalinkite.

4. Išvalykite pieno indą, pieno indo dangtelį, ap-
gręžiamus adapterius, siurbimo žarneles ir
aušinimo skyrių.

5. Įstatykite išvalytą pieno indą.

6. Jei aušinimo įrenginys nebenaudojamas, iš-
junkite jį.

7. Išjungto aušinimo įrenginio dureles palikite
šiek tiek praviras tam, kad viduje nesusidary-
tų nemalonus kvapas.
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8 GĖRIMŲ RUOŠIMAS

ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusiplikyti
Karštais gėrimais galima nusiplikyti.

a) Būkite atsargūs su karštais gėrimais.

b) Naudokite tik tam pritaikytus gėrimų indus.

8.1 Gėrimo ruošimas su „Quick Select“

1. Po išleidimo vamzdeliu pastatykite gėrimui
tinkamą indą.

Espresas

Vanduo arbataiGaraiKava su puta

2 espresaiDvigubas espresas

2. Pasirinkite produktą.

ð Rodoma produkto peržiūra.

Extra Shot
...

ESPRESSO
Select your favorite drink

3. Parinkite produktų pasirinktinius variantus.

4. Pradėkite ruošimą, paspausdami žalią myg-
tuką.

ð Gėrimas ruošiamas.

11:35
2021-02-07

ð Produktų parinkimas rodomas, kai yra pa-
ruoštas produktas.

8.2 Gėrimo ruošimas su „Cash Register“
Kai iš eilės ruošiami keli produktai, atsižvelkite į šiuos punktus:

a) Turėkite paruošę pakankamai gėrimui tinkamų indų.

b) Ruošimo metu galite perimti naujus produktus į eiliškumo sąrašą.

c) Galite parinkti ir pašalinti produktus eiliškumo sąraše.

1. Po išleidimo vamzdeliu pastatykite gėrimui
tinkamą indą.
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Kava su puta Ristretas Vanduo arbatai Šokoladinis kavos
gėrimas

Espresas Kapučinas Dvigubas espresas Pienas su espresu

Šokoladas

2. Parinkite produktų pasirinktinius variantus.

Kava su puta Ristretas Vanduo arbatai Šokoladinis kavos
gėrimas

Espresas Kapučinas Dvigubas espresas Pienas su espresu

Šokoladas

3. Parinkite produktą.

ð Pradedama ruošti.

Kava su puta Ristretas Vanduo arbatai Šokoladinis kavos
gėrimas

Espresas Kapučinas Dvigubas espresas Pienas su espresu

Šokoladas

4. Jei reikia, į eiliškumo sąrašą įtraukite kitus
produktus.

Kava su puta Ristretas Vanduo arbatai Šokoladinis kavos
gėrimas

Espresas Kapučinas Dvigubas espresas Pienas su espresu

Šokoladas

5. Pradėkite produktų ruošimą pagal eiliškumo
sąrašą, paspausdami žalią mygtuką.

ð Pradedamas kitas ruošimas.

ð Rodomi pasirenkami produktai.

ð Visi produktai paruošti.

8.3 Gėrimo ruošimas su malta kava
Galima naudoti tik maltą kavą. Negalima naudoti tirpios kavos iš išdžiovinto kavos ekstrakto.

1. Po išleidimo vamzdeliu pastatykite gėrimui
tinkamą indą.

2. Spauskite parinkimo mygtuką Kava be kofeino.

Espresas Dvigubas espresas

RistretasKava su puta

ð Šviečia parinkimo mygtukas Kava be kofei-
no.

ð Parodomas šis pranešimas:
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3. Atidarykite įdėjimo dangtį.

4. Įdėkite miltelių.

5. Uždarykite įdėjimo dangtį.

6. Patvirtinkite pranešimą, paspausdami Gerai.

ð Pradedama ruošti.

ð Rodomi pasirenkami produktai.

ð Produktas paruoštas.

8.4 Prileisti karšto vandens
Karšto vandens išleidimą galite nutraukti bet kuriuo metu, paspausdami nutraukimo mygtuką.

Pavyzdys: „Quick Select“

1. Po karšto vandens išleidimo vamzdeliu pa-
statykite gėrimui tinkamą indą.

Espresas

Vanduo arbataiGaraiKava su puta

2 espresaiDvigubas espresas

2. Pasirinkite „Vanduo arbatai“.

Espresas Dvigubas espresas

RistretasKava su puta

3. Pasirinkite puodelio dydį.

ð Prasideda karšto vandens išleidimas, pasi-
baigus išleidimo ciklui, jis išsijungia.



8 | Gėrimų ruošimas Franke Kaffeemaschinen AG

50 Naudojimo instrukcija A600

8.5 Garų išleidimo vamzdelis („Autosteam“ / „Autosteam Pro“)
Automatinis garintuvas tinka rankiniam kaitinimui ir pieno putoms gaminti bei kitiems gėrimams kaitinti.

Naudojant išgarinimo funkciją, kondensatas pašalinamas iš garų skirstytuvo.

1. Nuspauskite garinimo  mygtuką.

2. Po garų skirstytuvu pastatykite tinkamą indą.

Espresas Dvigubas espresas 2 espresai

Kava su puta Garai Vanduo arbatai

3. Pasirinkite „Garų išleidimas“.

ð Prasideda garų išleidimas.

ð Garų išleidimas baigiamas automatiškai,
kai jūsų gėrimas pasiekia nurodytą tempe-
ratūrą.

ð Rodoma gėrimų apžvalga.

4. Jei reikia, paspauskite sustabdymo mygtuką,
kad užbaigtumėte garų išleidimą.

5. Nuspauskite garinimo  mygtuką.

8.6 Gėrimų ruošimas naudojant jutiklinį kilimėlį
Jutiklinis kilimėlis kaip pagalbinis valdymo įtaisas asmeniui, sėdinčiam neįgaliojo vežimėlyje.

1. Po išleidimo vamzdeliu pastatykite gėrimui
tinkamą indą.

2. Pelės rodyklę ant jutiklinio kilimėlio judinkite į
norimą vietą ekrane.

3. Vieną kartą spustelėkite jutiklinį kilimėlį.

ð Kavos aparatas atlieka pageidaujamą
veiksmą.
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9 VALYMAS

9.1 Įvadas
Tobulą kavos skonį užtikrins tik nepriekaištingai išvalytas kavos aparatas, šaldymo įrenginys ir sirupo blo-
kas (pasirinktinis variantas). Pagerinkite gaminio kokybę! Kavos aparatą ir papildomą įrangą valykite bent
kartą per dieną, o prireikus - ir dažniau.

Automatinio valymo metu valomas kavos aparatas, šaldymo blokas ir „Flavor Station“ (jei yra).

PRANEŠIMAS
Nešvarūs komponentai
Nešvarūs komponentai gali neigiamai paveikti aparato veikimą ir gėrimų kokybę.

a) Išimamus komponentus valykite taikydami 5 etapų metodą.

Išimamus kavos aparato, šaldymo bloko, CleanMaster ir Flavor Staion (pasirinktinis variantas) komponen-
tus nėra saugu plauti indaplovėje.

Kasdieninio valymo negalima pakeisti skalavimu! Skalavimas yra reikalingas, likučiams iš kavos ir pieno
sistemų pašalinti.

Aparatas atlieka skalavimą automatiškai nustatytais laiko intervalais bei įjungiant ir išjungiant.

9.2 Reikalingi valymo priedai
– Valomosios tabletės

– Mikropluošto šluostė

– Valymo teptukas

– Šepetėlių rinkinys

– Valiklio indas (skirtas aušinimo agregatui / „Flavor Station“ su EC)

– Išleidimo valymo įtaisas (jei iš centrinės išleidimo angos bėga ir karštas vanduo)

9.3 5 etapų metodas
Išimamus kavos aparato komponentus išvalykite taikydami 5 etapų metodą. Valymo metu ekrane rodomi
išimami komponentai.

PRANEŠIMAS
Aušinimo įrenginio indų ir priedų valymas
5 pakopų metodu išvalykite indus ir priedus, pvz., dangtelius, siurbimo žarneles, įsiurbimo antgalius ir kt.

1. Didelius nešvarumus pašalinkite teptuku ar
šepečiu.

2. Komponentus pamirkykite karštame vande-
nyje su švelnia valymo priemone.

3. Išplaukite komponentus.

4. Kruopščiai išskalaukite komponentus.

5. Nusausinkite komponentus.

Papildomas valymas rankiniu būdu
– Vidinę durelių pusę ir šaldymo bloko durelių sandariklį
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– Vidinius šaldymo skyriaus paviršius ir įstatomą lentynėlę (jeigu yra)

9.4 Paleisti valymą

9.4.1 Paleiskite valymą meniu „Valymas ir techninė priežiūra“

ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusiplikyti
Valant aparatą, išteka karšti skysčiai ir garai, kuriais galima nusiplikyti.

a) Valymo metu nedirbkite prie išleidimo vamzdelių.

Po valymo aparatas persijungia atgal į techninės priežiūros lygmenį arba į energijos taupymo režimą. Kli-
entų aptarnavimo skyriaus technikas gali nustatyti jūsų norimus pasirinktinius variantus.

Espresas Dvigubas espresas 2 espresai

Kava su puta Garai Vanduo arbatai

1. Spustelėkite „Franke“ logotipą.

2. Įveskite PIN kodą. PIN kodai [} 57]

3. Paspauskite „Gerai“.

2020-03-02
10:54

Mano nustatymai

Individualizavimas ir duomenų
perdavimas

Skaitiklis

Valymas ir techninė priežiūra

4. Valymas ir techninė priežiūra parinkite.

Valymo apsauga

Vandens kiekis filtre

Kavos aparato skalavimas

Valyti kavos aparatą

Klaidų / įvykių protokolas

Valymas ir techninė priežiūra

5. Parinkite Kavos aparato valymas.

6. Tam, kad pradėtumėte valyti, pranešimą pa-
tvirtinkite spausdami Taip.

7. Laikykitės naudotojo sąsajoje rodomų ins-
trukcijų ir patvirtinkite paspausdami Toliau.

ð Aparatas rodys Jums kitą žingsnį.

8. Paruoškite išleidimo valymo įtaisą (jei yra) ir
po išleidimo anga pastatykite tik gavę nuro-
dymą.

9. Laikykitės naudotojo sąsajoje rodomų ins-
trukcijų ir patvirtinkite paspausdami Toliau.

ð Aparatas rodys Jums kitą žingsnį.
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9.5 Čiurkšlės reguliatoriaus valymas

1. Su įrankiu išimkite karšto vandens čiurkšlės
reguliatorių ir pašalinkite kalkes.

2. Vėl įsukite išvalytą čiurkšlės reguliatorių.

9.6 Valymas kas savaitę
Be kasdienio valymo, bent kartą per savaitę valykite šiame skyriuje išvardytus aparato komponentus. Pa-
stebėję užteršimą, aparatą nedelsdami išvalykite. Atkreipkite dėmesį į valymo instrukcijas.

9.6.1 Kavos aparato paviršiaus valymas

1. Valykite aparato paviršių drėgna šluoste. 2. Jei reikia, naudokite švelnią valymo priemo-
nę. PRANEŠIMAS! Nenaudokite abrazyvų.

9.6.2 Pupelių ir miltelių indų valymas

PERSPĖJIMAS
Pelėsių susidarymas
Dėl pupelių inde esančiosa drėgmės gali atsirasti pelėsis.

a) Saugokite pupelių indą nuo tiesioginio kontakto su vandeniu.

b) Valykite sudrėkinta šluoste.

c) Pirmiausia įsitikinkite, kad pupelių indas yra sausas, tik paskui uždėkite.

PERSPĖJIMAS
Įpjovimai / prispaudimai
Dėl miltelių indo tiekimo mechanizmo galimi sužalojimai įsipjaunant arba prisispaudžiant.

a) Atsargiai išvalykite miltelių indą.

ü Naudokite sausą šluostę arba sudrėkinkite tik
vandeniu.

ü Nenaudokite valymo priemonių, nes jos gali
pakeisti kavos skonį.

1. Atidarykite kavos aparato dureles.
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2. Užrakto sklendę patraukite į priekį iki galo.

3. Pupelių indą išimkite, keldami į viršų.

4. Ištuštinkite pupelių ir miltelių indą (jeigu yra).

5. Šluoste nuvalykite aliejaus sluoksnį nuo vidi-
nės pupelių ir miltelių indo pusės.

6. Šluoste išvalykite miltelių indą. Jei reikia,
naudokite ploviklį. Miltelių indą nusausinkite
sausa šluoste.

7. Įdėkite pupelių ir miltelių indą (jeigu yra).

8. Užrakto sklendę įstumkite iki galo.

9. Uždarykite dureles.

9.6.3 Ekrano valymas

Espresas Dvigubas espresas 2 espresai

Kava su puta Garai Vanduo arbatai

1. Spustelėkite „Franke“ logotipą.

2. Įveskite PIN kodą. PIN kodai [} 57]

3. Paspauskite „Gerai“.

2020-03-02
10:54

Mano nustatymai

Individualizavimas ir duomenų
perdavimas

Skaitiklis

Valymas ir techninė priežiūra

4. Valymas ir techninė priežiūra parinkite.
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Valymas ir techninė priežiūra

Klaidų / įvykių protokolas

Valyti kavos aparatą

Kavos aparato skalavimas

...

Valymo apsauga

5. Parinkite Apsaugos režimas valymui.

ð Naudotojo sąsaja yra užblokuota 20 se-
kundžių.

6. Nuvalykite ekraną.

ð Rodomas techninės priežiūros lygmuo.

9.7 Vandens filtro keitimas

PERSPĖJIMAS
Sveikatos sutrikimai dėl dumblių susidarymo
Per ilgai naudojant vandens filtrą, gali susidaryti dumbliai.

a) Pakeiskite vandens filtrą, kai tą padaryti paragina aparatas.

Espresas Dvigubas espresas 2 espresai

Kava su puta Garai Vanduo arbatai

1. Spustelėkite „Franke“ logotipą.

2. Įveskite PIN kodą. PIN kodai [} 57]

3. Paspauskite „Gerai“.

2020-03-02
10:54

Mano nustatymai

Individualizavimas ir duomenų
perdavimas

Skaitiklis

Valymas ir techninė priežiūra

4. Valymas ir techninė priežiūra parinkite.

Valymo apsauga

Filtro vandens kiekis

Kavos aparato skalavimas

Valyti kavos aparatą

Klaidų ir įvykių protokolas

Valymas ir techninė priežiūra

5. Pasirinkite „Filtro vandens kiekis“.
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l

l

l

2 500

0

2 500

Valymo apsauga

Filtro vandens kiekis

Kavos aparato skalavimas

Valyti kavos aparatą

Klaidų ir įvykių protokolas

Valymas ir techninė
priežiūra

Filtro vandens kiekis

Vandens kiekis

Likęs kiekis

Filtro talpa

Filtras pakeistas (data)

Kito filtro keitimo data

Filtro keitimas Keisti filtrą

Nepakeista

Nenustatyta

ð Pradedamas filtro keitimas.

6. Laikykitės naudotojo sąsajoje rodomų ins-
trukcijų ir patvirtinkite paspausdami Toliau.

ð Aparatas rodys jums kitą žingsnį.

ð Filtro keitimas baigtas.

7. Sutvarkykite vandens filtro atliekas. Dalių ša-
linimas [} 86]

9.8 Kavos aparato skalavimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusiplikyti
Skalavimo metu išteka karštas vanduo.

a) Valymo metu nedirbkite prie išleidimo vamzdelių.

b) Nieko nestatykite ant lašų surinkimo indo grotelių.

c) VEIKSMAI NUSIPLIKIUS: Tuoj pat vėsinkite sužalotą vietą ir, priklausomai nuo traumos laipsnio, kreipki-
tės į gydytoją.

Kasdieninio valymo negalima pakeisti skalavimu! Skalavimas yra reikalingas, likučiams iš kavos ir pieno
sistemų pašalinti.

Aparatas atlieka skalavimą automatiškai nustatytais laiko intervalais bei įjungiant ir išjungiant.

Espresas Dvigubas espresas 2 espresai

Kava su puta Garai Vanduo arbatai

1. Spustelėkite „Franke“ logotipą.

2. Įveskite PIN kodą. PIN kodai [} 57]

3. Paspauskite „Gerai“.

2020-03-02
10:54

Mano nustatymai

Individualizavimas ir duomenų
perdavimas

Skaitiklis

Valymas ir techninė priežiūra

4. Valymas ir techninė priežiūra parinkite.

Valymo apsauga

Vandens kiekis filtre

Kavos aparato skalavimas

Valyti kavos aparatą

Klaidų / įvykių protokolas

Valymas ir techninė priežiūra

5. Palieskite Kavos aparato skalavimas ir patvirtin-
kite.

ð Kavos aparatas skalaujamas.
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10 KONFIGŪRAVIMAS

10.1 Techninės priežiūros lygmens įjungimas

Espresas Dvigubas espresas 2 espresai

Kava su puta Garai Vanduo arbatai

1. Spustelėkite „Franke“ logotipą. 2. Įveskite PIN kodą. PIN kodai [} 57]

3. Paspauskite „Gerai“.

10.2 PIN kodai
Gamykloje yra nustatyti numatytieji PIN kodai:

Savininkas Specialistas Operatorius

Numatytasis PIN 1111 2222 7777

Savas PIN
 ...  ...  ...

Užrakintų produktų ir aparato įjungimo / išjungimo PIN kodus su savininko vaidmeniu galite peržiūrėti ir keisti
meniu Mano nustatymai > Teisių valdymas.

10.3 Meniu medis Mano nustatymai

Mano nustatymai

0 Paleidimas

0.10 Informacija apie sistemą

1 Aparato nustatymas

1.1 Kalba

1.2 Valdymo režimas

1.3 Parinkčių mygtukai

1.4 Valymas

1.7 Temperatūra

2 Gėrimų nustatymas 3 Data ir laikas

3.2 Data ir laikas

3.3 Laikmatis 1

6 Teisių valdymas

6.2 Savininkas

6.3 Specialistas

6.4 Operatorius

6.6 Užrakinti produktai

6.7 Aparato įjungimas /
išjungimas

Priklausomai nuo jūsų aparato konfigūracijos, atskiri meniu punktai gali būti nerodomi.
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10.4 Įvesties būdai

Įj. Paspauskite jungiklį tam, kad perjungtumėte Taip / Ne arba Įjungti / Išjungti. Rodoma
vertė yra aktyvi.

Paspauskite rodyklę tam, kad būtų parodytas pasirinkimas ir galėtumėte pasirinkti.

Braukite per skalę tam, kad nustatytumėte parametrus. Vertė rėmeliuose yra akty-
vi.

Palieskite klaviatūrą tam, kad galėtumėte įvesti tekstą ir skaičius.

Įjungti
Spustelkite mygtuką norėdami atlikti reikiamus nustatymo veiksmus, pvz. B. Pradė-
ti, Bandyti.

10.5 Mano nustatymai

2020-03-02
10:54

Mano nustatymai

Individualizavimas ir duomenų
perdavimas

Skaitiklis

Valymas ir techninė priežiūra

10.5.1 Meniu 0. Paleidimas

Meniu punktas 0.10. Informacija apie sistemą

Čia rasite informaciją apie aparato techninės ir programinės įrangos versijas ir konfigūraciją.
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10.5.2 Aparato 1 meniu nustatymas

1.1. Meniu punktas. Kalbos

Mano nustatymai
1 aparato nustatymas

1.1 Kalba

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Kalbos parinkimas 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,
th, uk, zh-CN, zh-
TW, ar

Kalba naudotojo sąsajoje perjungiama iš karto

1.2. Meniu punktas. Valdymo režimas

Mano nustatymai
1 aparato nustatymas

1.2 Valdymo režimas

Valdymo režimas

Naudojimo scenarijus > Paslauga suteikta

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Naudojimo scenarijus – Paslauga su-
teikta

– (Savitarna)

Produktai viename puslapyje – 4

– 9

– 16

– Vienu metu rodomų produktų skaičius

– Numatytasis: 4

Vaizdavimas – Fotorealistinis

– Pieštas

Numatytasis: Fotorealistinis

Automatinis režimas – Taip

– Ne

– Taip: visi anksčiau parinkti produktai rodomi be
jokio papildomo mygtuko paspaudimo

– Ne: kiekvienas produktas turi būti aktyvinamas
pradžios mygtuko paspaudimu

– Numatytasis: Ne
Pauzė tarp produktų 1–10 sekundžių – Rodomas, kai Automatinis režimas yra aktyvintas

– Žingsnio dydis: 1
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Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Plikymo trukmės rodmuo – Taip

– Ne

Garų skirstytuvo išgarinimas – Taip

– Ne

Numatytasis: Ne

Naudojimo scenarijus > Savitarna

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Naudojimo scenarijus – Savitarna

– (paslauga su-
teikta)

Valdymo režimas – „Quick Select“

– „Inspire Me“

– Numatytasis: „Quick Select“
– Naudojant scenarijų Savitarna galima rinktis iš

„Quick Select“ ir „Inspire Me“ („Inspire Me“ nėra
A400).

Produktai viename puslapyje – 6

– 12

– 20

– Vienu metu rodomų produktų skaičius

– Numatytasis: priklauso nuo kavos aparato

Gėrimų priderinimas – Taip

– Ne

– Galimybė savitarnos klientams parinktą gėrimą
priderinti pagal parinkimo mygtukų priskyrimą

– Numatytasis: Ne
Kliento vaizdai – Taip

– Ne

– Kliento specialių vaizdų aktyvinimas

– Naudojimo scenarijui Savitarna, valdymo režimas
Quick Select

– Numatytasis: Ne

Naudojimo scenarijus > Individualizuota

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Valdymo režimas Individualizuota Jeigu buvo importuota konfigūracija, esant Individua-
lizuotam valdymo režimui („Advanced Mode“), tuomet
meniu punkte 1.2 Valdymo režimas konfigūracija ne-
atliekama.

Parinktys

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Užrakinti produktai – Taip

– Ne

– Pasirinktimi Užrakinti produktai galima užblokuoti
pasirinktus produktus

– Užrakinti produktai gali būti paruošti tik įvedus PIN
kodą (žr. 6 meniu. Teisių valdymas)

– Numatytasis: Ne
Nutraukimo mygtuko iš-
aktyvinimas

– Taip

– Ne

– Rodyti produkto nutraukimo mygtuką

– Numatytasis: Ne
Garsinis signalas, paruo-
šus produktą

– Taip

– Ne

Pypsi, kai produktas paruoštas
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Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Garsinis signalas, esant
klaidų pranešimams

– Taip

– Ne

Pypsi 3 sek. taktu, kai trūksta resursų

Ekrano nustatymas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Ekrano ryškumas 15–100 % Numatytasis 85 %

1.3. Meniu punktas. Parinkčių mygtukai

Mano nustatymai
1 aparato nustatymas

1.3 Parinkčių mygtukai

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Produktų pasirinktiniai varian-
tai

– Mažas

– Vidutinis

– Didelis

– 2x

– Be kofeino

– 1–3 sirupas

– Papildomas kie-
kis

– Su ledukais

– Espreso dozė

– Aptarnavimo meniu įvairius pasirinktinius pro-
duktų variantus galima priskirti ne daugiau kaip
dvylikai parinkimo mygtukų. Pasirinktiniai pro-
duktų variantai rodomi būsenoje „Gėrimo pasi-
rinkimas“

– Kai yra sukonfigūruota iki aštuonių parinkimo
mygtukų, 1–4 mygtukai rodomi kairėje, likusieji –
dešinėje

– Kai yra sukonfigūruota daugiau kaip aštuoni par-
inkimo mygtukų, 1–6 mygtukai rodomi kairėje, li-
kusieji – dešinėje

– Devyni ir daugiau mygtukų rodomi sumažinti

Rekomendacija:

– Parinkimo mygtukai kairėje pusėje: pasirinkti gė-
rimo dydį.

– Parinkimo mygtukai dešinėje pusėje: papildomų
nustatymų parinkimas.

Teksto vaizdavimas – Funkcija

– Laisvas tekstas

– Nėra teksto

– Numatytoji vertė: funkcija: užrašas atitinka pa-
rinkto produkto pasirinktinio varianto pavadini-
mą.

– Laisvos formos tekstas: įveskite saviparinkimo
mygtukų užrašus.

– Nėra teksto: išjunkite užrašą.

Kaina Suma – Nustatyti priemoką už pasirinktinį variantą.

– Bendrą kainą apskaičiuoja aparatas

– Numatytasis: 0,00
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Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

PLU PLU Nr. – Nustatykite PLU numerį kainai apskaičiuoti (jei
dirbama su PLU numeriais).

– Numatytasis: 0

1.4. meniu punktas „Valymas“

Mano nustatymai
1 aparato nustatymas

1.4 Valymas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Zirzeklis – Taip

– Ne

Galsinis prašymas atlikti veiksmus valymo metu.

– Ne: garsinis signalas neaktyvus.

– Taip: garsinis signalas aktyvus

– Numatytasis: Ne

1.7. Meniu punktas. Temperatūra

Mano nustatymai
1 aparato nustatymas

1.7 Temperatūra

Atlikdami šiuos nustatymus, atsižvelkite į buvimo vietą, aplinkos temperatūrą ir aparato apkrovą.

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Kava Nuo –20 iki +20 % – Temperatūrą kavos virintuve iš anksto nustato
klientų aptarnavimo skyriaus technikas

– Nustatytą temperatūrą galima priderinti procen-
tais slankiuoju reguliatoriumi

Garai Nuo –20 iki +20 % – Temperatūrą garintuve iš anksto nustato klientų
aptarnavimo skyriaus technikas

– Nustatytą temperatūrą galima priderinti procen-
tais slankiuoju reguliatoriumi

Karštas vanduo / garai Nuo 0 iki 14 % – Karšto vandens temperatūrą / temperatūrą garų
boileryje iš anksto nustato klientų aptarnavimo
skyriaus technikas

– Nustatytą temperatūrą galima priderinti procen-
tais slankiuoju reguliatoriumi

Vanduo arbatai nuo –20 iki +20 % – Temperatūrą karšto vandens virintuve iš anksto
nustato klientų aptarnavimo skyriaus technikas

– Nustatytą temperatūrą galima priderinti procen-
tais slankiuoju reguliatoriumi
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1.11. meniu punktas „Sirupas“

Mano nustatymai
1 aparato nustatymas

1.11 Sirupas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Aktyvus skaičiavimas – Taip

– Ne

– Taip: skaičiuojami sirupo produktai

– Ne: sirupo produktai neskaičiuojami

– Numatytasis: Ne

1–3 sirupas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

1–3 sirupas Sirupo rūšių sąrašas – Gėrimų nustatymams vėliau galima parinkti tik
čia įrašytas sirupo rūšis

– Kai parenkama „Apibrėžta naudotojo“, galima
laisvai pavadinti sirupo rūšis

1–3 sirupo pavadinimas Apibrėžta naudotojo Sirupo rūšims galima įvesti atskirus pavadinimus

Pastaba: rankiniu būdu įvestos sirupo rūšys nepasi-
keičia pakeitus kalbą

Liko mažai sirupo 0–5 000 ml – Likusio kiekio, kuriam esant rodomas praneši-
mas „Sirupo rūšies beveik nėra“, įvestis

– Numatytasis: 200 ml

Sirupas sunaudotas 0–5 000 ml – Likusio kiekio, kuriam esant rodomas praneši-
mas „Sirupo rūšies nėra“, įvestis. Sirupo rūšis už-
blokuota

– Numatytasis: 10 ml
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1.14. Meniu punktas „Kraštų apšvietimas“

Mano nustatymai
1 aparato nustatymas

1.14 Kraštų apšvietimas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Apšvietimo parinkimas – Išj.

– Raudona, žalia,
mėlyna, geltona,
žalsvai mėlyna,
rausvai raudona,
balta

– Mirksėjimas

– Spalvų perėji-
mas

– Apibrėžta nau-
dotojo

– Išj.: kraštai neapšviečiami

– Raudona, žalia ir t. t.: kraštai šviečia pasirinkta
spalva

– Mirksėjimas: mirksinti šviesa

– Spalvų perėjimas: spalva nuolat keičiasi

– Vartotojo apibrėžtys: spalvas galima nustatyti indi-
vidualiai, įvedant RGB vertes

– Nustatytoji vertė: Spalvų perėjimas

Apšvietimas raudonas

Apšvietimas žalias

Apšvietimas mėlynas

0–100 % RGB vertėms įvesti, kai apšvietimui pasirikta kita
naudotojo nustatytoji spalva

Kraštų apšvietimo klaidų ro-
dmuo

– Taip

– Ne

– Taip: aktyvus klaidos rodmuo prie apšviečiamų
kraštų

– Ne: nėra klaidos rodmens virš apšviečiamų kraš-
tų

10.5.3 2 meniu. Gėrimų nustatymas

Kiekvieną produktą galite išsaugoti trimis naudotojui pritaikytais variantais. Originalo keisti negalima.

Rodomi tik produktui svarbūs parametrai.

Duomenys procentais visada pateikiami nuo iš anksto nustatytos vertės.

Patarimus, kaip nustatyti parametrus, rasite skyriuje Pagalba iškilus problemoms dėl produkto kokybės
[} 83].

Visos 2 meniu nustatytos vertės įrašomos konfigūracijoje ir gali būti importuojamos.
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1

2

3 7

4

56 Bandymas

Bendrai Kava

Atgal Išsaugoti

Plikymo kiekis

Vandens kiekis

Malimo kiekis

1 malūnėlis

2 malūnėlis

1 Varianto parinkimas 2 Srities parinkimas

3 Išsaugoti nustatymus 4 Produkto parinkimas

5 Varianto patvirtinimas 6 Bandomojo produkto paruošimas

7 Parametrų nustatymas

Gėrimų nustatymas

Norimas veiksmas Meniu punk-
tas

Informacija / veiksmų instrukcija Numeris

Produkto parinkimas Parinkimo rodyklėmis parinkite apibrėžiamą
produktą, tada parinkite apdorojamą variantą

4, 1

Produkto pavadinimo keitimas Bendrai Įveskite produkto pavadinimą ir parinkite teks-
tą apie produktą

2, 7

Kainos pritaikymas (galimas tik
tada, jei aktyvintas atsiskaity-
mas)

Bendrai Nustatykite PLU (kainų rodymą klientams), kai-
nas ir žetonus, parinkite variantą Nemokamai

7

Vandens kiekio, malūnėlių, iš-
ankstinio plikymo kiekio ir slė-
gio priderinimas

Kava Priderinkite parametrus 2, 7

Pieno kiekio priderinimas Pienas Priderinkite pieno kiekį procentais 2, 7

Putų kiekio priderinimas Putos Priderinkite putų kiekį procentais 2, 7

Bandomojo produkto paruoši-
mas

Bandymas Paspaudę Bandymas, paruoškite parinktą pro-
duktą su pakeistais nustatymais

6
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Norimas veiksmas Meniu punk-
tas

Informacija / veiksmų instrukcija Numeris

Gėrimų variantų priskyrimas,
kurie bus ruošiami su šia pro-
dukto parinktimi

Parinkite variantą, tada patvirtinkite varnele 1, 5

Gėrimų nustatymų išsaugoji-
mas

Išsaugoti 3

10.5.4 3 Meniu. Data ir laikas

Meniu punktas 3.1 Aparato įjungimas / išjungimas

Mano nustatymai
3 Data ir laikas

3.1 Aparato įjungimas /
išjungimas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Su „Pin“ – Taip

– Ne

– Taip: kavos aparatą galima įjungti arba išjungti tik
su PIN kodu

Meniu punktas 6.7 Aparato įjungimas / išjungimas

– Ne: kavos aparatą galima įjungti arba išjungti be
PIN kodo

– Numatytasis: Ne

3.2. Meniu punktas „Data ir laikas"

Mano nustatymai
3 Data ir laikas

3.2 Data ir laikas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

12/24 valandų rodmuo – 12 val.

– 24 val.

Diena 0–31 Dienos nustatymas

Mėnuo 0–12 Mėnesio nustatymas

Metai 0–63 Metų nustatymas

Valanda 0–23/0–11 Valandų nustatymas

Minutės 0–59 Minučių nustatymas

Laiko zona Laiko zonų pasirinkčių są-
rašas

– Parinkite iš sąrašo laiko zoną

– Numatytasis: UTC+0100 (Europa) Ciurichas



Franke Kaffeemaschinen AG Konfigūravimas | 10

Naudojimo instrukcija A600 67

3.3.–3.6. meniu punktai „1–4 laikmatis“

Mano nustatymai
3 Data ir laikas

3.3 Laikmatis 1

...

Mano nustatymai
3 Data ir laikas

Automatinis įjungimas

Aktyvus – Taip

– Ne

Įjungti / išjungti laikmatį

Valanda 0–23/0–11 Pasirinkti įjungimo laiką (valandas)

Minutės 0–59 Pasirinkti įjungimo laiką (minutes)

Pirmadienis, antradienis,
trečiadienis, ketvirtadie-
nis, penktadienis, šešta-
dienis, sekmadienis

– Taip

– Ne

Laikmačio aktyvinimas / išjungimas pagal dieną

Automatinis išjungimas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Aktyvus – Taip

– Ne

Įjungti / išjungti laikmatį

Valanda 0–23/0–11 Pasirinkti išjungimo laiką (valandas)

Minutės 0–59 Pasirinkti išjungimo laiką (minutes)

Pirmadienis, antradienis,
trečiadienis, ketvirtadie-
nis, penktadienis, šešta-
dienis, sekmadienis

– Taip

– Ne

Laikmačio aktyvinimas / išjungimas pagal dieną
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10.5.5 4 meniu „Maistingumo duomenys“

Meniu punktas 4.1 Pienas

Mano nustatymai
4 Maistingumo duomenys

4.1 Pienas

Pieno rūšis 1 / pieno rūšis 2

100 ml maistingumas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Cukrus 0,0-500,0 g

Žingsnio dydis 0,1

Įveskite cukraus kiekį [g / 100 ml]

Bendras riebalų kiekis 0,0-50,0 %

Žingsnio dydis 0,1

Įveskite riebumą [%]

Baltymai 0,0-30,0 g

Žingsnio dydis 0,1

Įveskite baltymų kiekį [g / 100 ml]

Kalorijos 0-2000 kcal

Žingsnio dydis 1

Įveskite kaloringumą kilokalorijomis [kcal]

[Dažniausiai pasitaikan-
čių sudedamųjų medžia-
gų ir alergenų sąrašas]

– Taip

– Ne

– Įveskite naudotų pieno rūšių sudedamąsias me-
džiagas arba alergenus

– Numatytasis: Ne

Kiti alergenai Apibrėžta naudotojo Įveskite sudedamąsias medžiagas arba alergenus,
kurių nėra sąraše

4.2. meniu punktas „Sirupas“

Mano nustatymai
4 Maistingumo duomenys

4.2 Sirupas

Meniu punktas 4.3 Milteliai

Mano nustatymai
4 Maistingumo duomenys

4.3 Milteliai

Miltelių dozatorius 3/4 poz.

100 ml maistingumas
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Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Cukrus 0,0-500,0 g

Žingsnio dydis 0,1

Įveskite cukraus kiekį [g / 100 ml]

Bendras riebalų kiekis 0,0-50,0 %

Žingsnio dydis 0,1

Įveskite riebumą [%]

Baltymai 0,0-30,0 g

Žingsnio dydis 0,1

Įveskite baltymų kiekį [g / 100 ml]

Kalorijos 0-2000 kcal

Žingsnio dydis 1

Įveskite kaloringumą kilokalorijomis [kcal]

[Dažniausiai pasitaikan-
čių sudedamųjų medžia-
gų ir alergenų sąrašas]

– Taip

– Ne

– Įveskite naudotų pieno rūšių sudedamąsias me-
džiagas arba alergenus

– Numatytasis: Ne

Kiti alergenai Apibrėžta naudotojo Įveskite sudedamąsias medžiagas arba alergenus,
kurių nėra sąraše

10.5.6 6 meniu. Teisių valdymas

Teisių valdymas suteikia galimybę įvairioms užduotims ir vaidmenims nustatyti įvairius PIN kodus. Galima
apibrėžti tris suteikiamų teisių pakopas (savininkas, specialistas ir operatorius), skirtas prieigai prie techni-
nio priežiūros lygmens.

Meniu punktas PIN kodas (numatytoji vertė)

6.2 Savininkas 1111

6.3 Specialistas 2222

6.4 Operatorius 7777

6.6 Užrakinti produktai 8888

6.7 Aparato įjungimas / išjungimas 9999

Meniu punktas 6.2 Savininkas

Mano nustatymai

6.2 Savininkas

6 Teisių valdymas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

PIN keitimas Naujo PIN kodo įvedimas – Teisės: prieiga prie Mano nustatymai; Skaitiklių per-
žiūra

– Numatytasis PIN: 1111

PIN nustatytas – Taip

– Ne

– Taip: nustatytas ir naudojamas PIN

– Ne: PIN nenaudojamas
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Meniu punktas 6.3 Specialistas

Mano nustatymai
6 Teisių valdymas

6.3 Specialistas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

PIN keitimas Naujo PIN kodo įvedimas – Teisės: apribota prieiga prie Mano nustatymai,Pro-
duktų skaitiklio peržiūra

– Numatytasis PIN: 2222

PIN nustatytas – Taip

– Ne

– Taip: nustatytas ir naudojamas PIN

– Ne: PIN nenaudojamas

Naudotojo profilio aktyvi-
nimas

– Taip

– Ne

– Taip: aktyvintas ir naudojamas naudotojo profilis

– Ne: neaktyvintas naudotojo profilis

Meniu punktas 6.4 Operatorius

Mano nustatymai
6 Teisių valdymas

6.4 Operatorius

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

PIN keitimas Naujo PIN kodo įvedimas – Prieigos prie Mano nustatymai, Produktų skaitiklio
peržiūra, Skaitiklio peržiūra  nėra

– Numatytasis PIN: 7777

PIN nustatytas – Taip

– Ne

– Taip: nustatytas ir naudojamas PIN

– Ne: PIN nenaudojamas

Naudotojo profilio aktyvi-
nimas

– Taip

– Ne

– Taip: aktyvintas ir naudojamas naudotojo profilis

– Ne: neaktyvintas naudotojo profilis

Meniu punktas 6.6 Užrakinti produktai

Mano nustatymai
6 Teisių valdymas

6.6 Užrakinti produktai

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

PIN keitimas Naujo PIN kodo įvedimas Numatytasis PIN: 8888

PIN nustatytas – Taip

– Ne

– Taip: nustatytas ir rakinamiems produktams nau-
dojamas PIN

– Ne: PIN nenaudojamas

Naudotojo profilio aktyvi-
nimas

– Taip

– Ne

– Taip: aktyvintas ir naudojamas naudotojo profilis

– Ne: neaktyvintas naudotojo profilis



Franke Kaffeemaschinen AG Konfigūravimas | 10

Naudojimo instrukcija A600 71

Meniu punktas 6.7 Aparato įjungimas / išjungimas

Mano nustatymai
6 Teisių valdymas

6.7 Aparato įjungimas / išjungimas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

PIN keitimas Naujo PIN kodo įvedimas Numatytasis PIN: 9999

PIN nustatytas – Taip

– Ne

– Taip: nustatytas ir naudojamas PIN

– Ne: PIN nenaudojamas

Naudotojo profilio aktyvi-
nimas

– Taip

– Ne

– Taip: aktyvintas ir naudojamas naudotojo profilis

– Ne: neaktyvintas naudotojo profilis
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11 INDIVIDUALIZAVIMAS IR DUOMENŲ PERDAVIMAS

11.1 Apžvalga
Šiame meniu galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

– Naudoti esamas „Franke“ medijas ekrano užsklandai arba kaip reklamą

– Įkelti savo medijų objektus į aparatą ir juos peržiūrėti

– Naudoti savo medijas ekrano užsklandai arba kaip reklamą

– Konfigūruoti įvairių valdymo režimų arba ekrano užsklandų savybes

– Išsaugoti nustatymus

– Reguliariai įrašyti į USB atmintuką savo aparato duomenų atsargines kopijas

– Atsisiųsti skaitmeninių paslaugų naujinius
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11.2 Meniu medis „Individualizavimas ir duomenų perdavimas“

Individualizavimas ir duomenų
perdavimas

1 Skaitmeniniai signalai

1.1 Medijų įkeltis

1.2 Medijų išsaugojimas

1.3 Reklama

1.4 Produktų vaizdai

1.5 Ekrano užsklanda

1.6 Garso failai

1.7 USB atmintuko išėmimas

1.8 Katalogų struktūros sukūrimas

2 Vaizdo priderinimas

2.2 Vaizdo karuselė

2.3 Ekrano užsklanda

2.4 Mano ekrano užsklanda

2.5 Meniu kortelės

2.6 Reklama

2.7 Mano reklama

2.8 Garso sekos

2.9 Mano garso sekos

2.10 „Quick Select“ rūšiavimas

2.11 „Cash Register“ rūšiavimas

2.12 Mano produktų vaizdai

2.13 Programos konfigūravimas

3 Duomenų išsaugojimas / įkėlimas

3.1 Duomenų išsaugojimas

3.2 Atsarginės kopijos įkėlimas

3.3 XML duomenų išsaugojimas

3.12 Licencijos įkėlimas

Pasirinkus „4 numatytųjų verčių nustatymas“ galima atkurti parametrų iš anksto pasirinktas vertes.

Meniu punktai „5 FPC importuoti“, „6 PKT importuoti“ ir „7 MMK importuoti“ yra aktyvūs, jei yra prijungtas USB
atmintukas su galiojančiais ištekliais (FPC, PKT arba MMK).

„Išimti 8 USB atmintuką“ – išregistruoja prijungtą USB atmintuką. Jei yra priregistruotas USB atmintukas, ro-
domas žalias meniu punktas, kitais atvejais – oranžinis.

Multimedijos funkcijas galima naudoti tik darbo režimu „Quick Select“ [} 47].
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11.3 Skaitmeninių signalų valdymas per USB atmintinę
Savo reklamos laikmenų (skaitmeninių signalų) pasirinkimą ir rodymo laiką galite saugoti laisvai prieinama-
me žiniatinklio įrankyje. Norėdami tai padaryti, eksportuokite ir importuokite atitinkamą failą naudodami
USB atmintuką.

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

ü Kavos aparate įdiegta 4.0 ar naujesnės versi-
jos programinė įranga.

1. Įkiškite į kavos aparatą USB atmintuką.

2. Atverkite meniu punktą „Individualizavimas ir
duomenų perdavimas > 1 skaitmeniniai signalai“.

3. Spustelėkite mygtuką „Eksportuoti skaitmeni-
nius signalus“.

4. Parametrui „USB atmintuko išėmimas“ pasirin-
kite vertę „Taip“.

5. Spustelėkite mygtuką „Eksportuoti“.

ð Kavos aparatas failą *.bundle išsaugo USB
atmintuke.

6. Išimkite USB atmintuką.

7. Prijunkite USB atmintuką prie bet kurio kom-
piuterio.

8. Naršyklėje atverkite svetainę http://iot.fran-
ke.com/digital-signage.

9. Failą*.bundle perkelkite iš USB atmintuko
naudodamiesi funkcija „Drag&Drop“ (nuvilkti)
arba svetainės failų naršykle.

ð Rodomos skaitmeninių signalų nustatymo
galimybės.

10. Atlikite norimus nustatymus.

11. Jei norite, failą galite pervadinti, naudodami
„Stift-Icon“ piktogramą kairės pusės viršuje.

12. Spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“ lango apa-
čioje kairėje pusėje.

ð Svetainėje klausiama, ar atlikti pakeitimai
turėtų būti išsaugoti.

13. Patvirtinkite klausimą.

14. Pasirinkite reikšmę „Rankinis“.

15. Spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti paketą“.

ð Atsisiųstas failas *.bundle patenka į kom-
piuterio atsisiųstų failų aplanką.

16. Failą *.bundle įrašykite į USB atmintuką.

17. Išimkite USB atmintuką.

18. Įkiškite į kavos aparatą USB atmintuką.

19. Atverkite meniu punktą „Individualizavimas ir
duomenų perdavimas > 1 skaitmeniniai signalai“.

20. Spustelėkite mygtuką „Importuoti skaitmeni-
nius signalus“.

21. Pasirinkite pataisytą *.bundle failą.

22. Spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti ir įdiegti“.

ð Kavos aparatas patvirtina naujus nustaty-
mus.

11.4 Failų funkcijos
– Vaizdų ir vaizdo įrašų failus naudokite kaip reklamą

– Vaizdų ir vaizdo įrašų failus naudokite kaip ekrano užsklandą
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11.5 Konfigūruoti programą

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Versija Pavyzdys: 3.30 Rodyti faktinę versiją

Numatytoji kalba Nustatytos numatytosios kalbos rodymas. Po nusta-
tyto laukimo laiko mašina persijungia į šią kalbą.

11.5.1 Kalbos nustatymai

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Kalbos keitimas – Taip

– Ne

Kalbos keitimo aktyvinimas / išaktyvinimas

Kalbai keisti skirtas laikas 20–120 sek. Laukimo laikas, po kurio kavos aparatas persijungs į
nustatytąją standartinę kalbą, kuri buvo nustatyta 1
meniu „Nustatyti aparatą“ > 1.1 Kalba

1–6 kalbos – 1 kalba: prieina-
mų kalbų / vė-
liavų iškylanty-
sis sąrašas

– ...

– 6 kalba: prieina-
mų kalbų / vė-
liavų iškylanty-
sis sąrašas

Klientas matys iki 6 sukonfigūruotų kalbų vėliavas.
Naudodamasis šiomis vėliavomis jis gali pereiti nuo
numatytosios kalbos į pageidaujamą kalbą

11.5.2 Valdymo režimas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Valdymo režimas – Savitarna –
„Quick Select“

– Aptarnauta –
„Cash Register“

Sustabdymo mygtuko išakty-
vinimas

– Taip

– Ne

Rodyti laiką – Taip

– Ne

Ekrano ryškumas 15–100 %

Garsinis signalas paruošus
produktą

– Taip

– Ne

Garsinis signalas esant klaidų
pranešimų

– Taip

– Ne



11 | Individualizavimas ir duomenų perdavimas Franke Kaffeemaschinen AG

76 Naudojimo instrukcija A600

11.5.3 Vaizdavimas [valdymo režimas]

Priklausomai nuo valdymo režimo, galimi skirtingi vaizdavimo parametrai.

11.5.4 Puodelio atpažinimas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Gėrimų filtravimas – Taip

– Ne

Taip: gėrimų asortimentas automatiškai priklauso
nuo puodelio dydžio, statomo po išleidimo anga.

Ne: gėrimų pasiūlymas nefiltruojamas.

Leista naudoti netinkamą puo-
delį

– Taip

– Ne

Taip: gėrimų paruošimas yra įmanomas, net jei puo-
delis po išleidimo anga neatitinka pasirinkto puode-
lio dydžio ekrane.

Ne: gėrimas pradedamas ruošti tik tada, kai po išlei-
dimo anga pastatomas tinkamo dydžio puodelis.

11.5.5 Kraštų apšvietimas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Apšvietimo parinkimas – Išj.

– Spalvų perėji-
mas

– Mirksėjimas

– Apibrėžta nau-
dotojo

– Raudona

– Žalia

– Mėlyna

– ir t. t.

Klaidos rodmuo virš apšviečia-
mų kraštų

– Taip

– Ne

Jei įvyksta klaida arba pateikiamas pranešimas,
krašto apšvietimo lemputė mirksi atitinkama spalva
(geltona, oranžine arba raudona).

11.5.6 Maistingumo nustatymai

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Peržiūrėti maistingumo duo-
menis

– Taip

– Ne

– Maistingumo duomenų rodmens aktyvinimas /
išaktyvinimas

– Maistingumo duomenis galima įrašyti į skyrių 4
meniu „Maistingumo duomenys“ [} 68]

Daugiau maistingumo duome-
nų

Teksto įvedimas
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11.5.7 Apskaičiavimas

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Parinkimas – Monetos

– Kredito kortelė

– Kliento kortelė

– Mokėjimas be-
kontakte kortele

– Mobilusis tele-
fonas

– Banknotai

Kontekstinio meniu lango ro-
dymas

– Taip

– Ne

Iškylantysis langas „Aktyvinti / išaktyvinti atsiskaity-
mą“

11.5.8 Procedūros išblokavimas (API)

Parametrai Verčių diapazonas Pastabos

Procedūros išblokavimo suak-
tyvinimas

– Taip

– Ne

Leisti nuotolinę kontrolę – Taip

– Ne

11.6 Duomenų išsaugojimas / įkėlimas

11.6.1 Duomenų išsaugojimas

Norimas veiksmas Meniu punktas Informacija / veiksmų instrukcija

Konfigūracijos ir failų eks-
portavimas

3.1 Duomenų išsaugoji-
mas

– Eksportuoti konfigūraciją

– Išsaugoti „Franke“ failus

– Išsaugoti savo failus

– USB atmintuko išėmimas

– Failo pavadinimo rodmuo

11.6.2 Duomenų įkėlimas

Norimas veiksmas Meniu punktas Informacija / veiksmų instrukcija

Konfigūracijos ir failų im-
portavimas

3.2 Atsarginės kopijos
įkėlimas

– Apsaugotų duomenų (konfigūracija, „Franke“
failai, savi failai) įkėlimas

– USB atmintuko išėmimas
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11.6.3 XML duomenų išsaugojimas

Norimas veiksmas Meniu punktas Informacija / veiksmų instrukcija

XML duomenų išsaugoji-
mas

3.3 XML duomenų išsau-
gojimas

Eksportuoti eksploatacinius duomenis, pvz., techni-
nės priežiūros duomenis, klaidų protokolą arba pro-
duktų ir aparato skaitiklius

– USB atmintuko išėmimas

– Failo pavadinimo rodmuo

11.6.4 Atsisiųsti licenciją

Norimas veiksmas Meniu punktas Informacija / veiksmų instrukcija

Atsisiųsti licenciją Atsisiųsti 3.12 licenciją Licencijos importavimas

11.7 Numatytųjų verčių atkūrimas

Norimas veiksmas Meniu punktas Informacija / veiksmų instrukcija

Numatytųjų verčių nusta-
tymas

4 Numatytųjų verčių nu-
statymas

Pasirinktose srityse atkurkite numatytąsias vertes
(pvz., kintamuosius ir pastoviuosius duomenis) arba
ištrinkite skaičius (produkto ir aparato skaitiklį) ir fai-
lus (produkto ir klaidų registracijos failus)

Naudoti spustelėjimu atlikti pakeitimai patvirtinami

11.8 Konfiguracijų aktyvinimas
Jei naujiniai (meniu paketas, programinės įrangos versija ir pan.) į kavos aparatą perkeliami per skydelį
„Provisioning“ ar „Deployment“ arba per USB atmintuką, jie turi būti suaktyvinti kavos aparate. Kavos aparato
meniu „Individualizavimas ir duomenų perdavimas“ galima matyti esamus naujinių paketus.

ü Į kavos aparatą buvo įkelta konfigūracija, me-
niu paketas arba nauja programinės įrangos
versija per skydelį „Provisioning“ arba „Deploy-
ment“.

1. Spustelėkite „Franke“ logotipą.

2. Įveskite PIN kodą.

3. Paspauskite „Gerai“.

ð Matyti galima ne tik meniu „Individualizavi-
mas ir duomenų perdavimas“, bet ir esamų
naujinių skaičių.

Klientų aptarnavimo skyriaus meniu

Individualizavimas ir duomenų
perdavimas

Valymas ir techninė priežiūra

3

4. Pasirinkite meniu „Individualizavimas ir duome-
nų perdavimas“.

5. Pasirinkite meniu punktą „9 naujinių paketai“.

6. Pasirinkite norimą naujinių paketą ir pa-
spauskite mygtuką „Įkelti ir importuoti“.

ð Naujinių paketas importuojamas.

7. Paspauskite mygtuką „Įdiegti“.
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ð Naujinių paketas įdiegiamas.
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12 KLAIDŲ ŠALINIMAS

12.1 Klaidų pranešimai
Aparatas esant trikčiai rodys klaidos pranešimą, nurodymus kaip triktį pašalinti.

Aptarnavimo režimas
Aptarnavimo režime klaidą rodo spalva išryškintas simbolis. Kad gautumėte daugiau informacijos, pa-
spauskite simbolį.

2021-02-07
11:35

Tirščių indas yra pilnas.

Galima paruošti tik kelis kavos gėrimus.
Ištuštinkite tirščių indą.

Užverti

2021-02-07
11:35

Savitarnos režimas
Klaidos pranešimas savitarnos režime rodomas spalvotu trikampiu valdymo bloko dešiniajame viršutinia-
me kampe. Paspauskite ant ženklo tam, kad gaumėte daugiau informacijos.

10:53
2020-04-07

Jei klaida apima visą sistemą, automatiškai rodomi klaidų pranešimai. Rimtų klaidų atveju reikia iš naujo
paleisti aparatą.

a) Norėdami paleisti aparatą iš naujo, pagrindiniu jungikliu  išjunkite ir po minutės vėl įjunkite.

b) Norėdami paleisti aparatą iš naujo, pagrindiniu jungikliu išjunkite ir po minutės vėl įjunkite.

c) Jei aparatas neįsijungia, patikrinkite srovės tiekimą.

d) Jei nepavyksta iš naujo paleisti aparato arba pašalinti klaidos, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyriaus
techniką.
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12.1.1 Klaidų pranešimų spalvos kodas

Laikinas sustabdymas

Sistema dar veikia be apribojimų

Sistema veikia su apribojimais

Pavieniai arba visi resursai yra užblokuoti

12.2 Sistemos klaidų šalinimas

Klaidos pranešimas /
problema

Galima priežastis Galimas sprendimas

Rodomas klaidos prane-
šimas E663 „Tuščias lašų
surinkimo indas“, nors lašų
surinkimo indas buvo iš-
tuštintas

Jutiklio signalo triktis dėl lašų surin-
kimo inde esančių likučių

Nuvalykite ir nusausinkite lašų surinkimo
indą iš vidaus. Papildomai išvalykite ir nu-
sausinkite lašų surinkimo indo montavi-
mo veleną

Jutiklio signalo triktis dėl drėgnos la-
šų surinkimo indo galinės pusės

Nuvalykite ir nusausinkite lašų surinkimo
indo galinę pusę

Šaldytas pienas Norima šaldymo bloko temperatūra
nustatyta per žema

Nustatykite 1–2 °C aukštesnę tikslinę
temperatūrą

– Šaldymo blokas SU05: laikykite nu-
spaudę temperatūros nustatymo
mygtuką, kol mirksės tikslinė nustato-
ma temperatūra. Norėdami padidinti
tikslinę temperatūrą, naudokite nar-
šymo mygtukus. Patvirtinkite naują
tikslinę temperatūrą mygtuku „Set“.

– KE200: KE200 gale yra temperatūros
ribotuvas. Tokiu būdu nustatykite no-
rimą temperatūrą

Pienas užšąla (vanduo
šaldymo skyriuje)

Šaldymo bloko durelių sandariklis
nesandarus

Įsitikinkite, kad sandariklis įdėtas tinkamai
ir durelės visiškai užsidaro

Šaldymo bloke pieno
temperatūra nepasiekta

Nepakankama oro cirkuliacija šaldy-
mo bloke

Užtikrinkite minimalų atstumą tarp aušini-
mo bloko ir sienos (bent 50 mm)

Nėra pieno ar tiesiog tik
pieno putos

Nesandari siurbimo žarnelė arba
pieno linija

Patikrinkite išleidimo įdėklo padėtį ir, jei
reikia, išvalykite. Šaldymo blokas SU05:
patikrinkite įsiurbimo žarnelės jungties
sandarinimo žiedą. Patikrinkite siurbimo
žarnelę ir, jei reikia, pakeiskite

Pienas nebėga tinkamai
iš pieno išleidimo vamz-
delio

Pieno išleidimo vamzdelis nebuvo
tinkamai sumontuotas valymo metu

Pradėkite valyti kavos aparatą ir įstatykite
pieno išleidimo vamzdelį pagal jutiklinia-
me ekrane pateikiamas instrukcijas. Pie-
no išleidimo vamzdelis taip pat yra prie-
žiūros rinkinio dalis, žr. Priežiūros rinkinys
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Klaidos pranešimas /
problema

Galima priežastis Galimas sprendimas

Klaidos pranešimas E79
Srautmačio klaida

Vandens srauto sutrikimas Patikrinkite vandens talpyklą ar vandens
tiekimo jungtį

Jei išduodant produktą rodomas klaidos
pranešimas, greičiausiai užblokuotas
alaus darymo modulio filtras

– Nustatykite smulkesnio malimo laips-
nį ir (arba) sumažinkite malimo kiekį

– Išimkite ir praskalaukite plikymo mo-
dulį

– Pradėkite valyti kavos aparatą

Jutiklinis ekranas nebere-
aguoja tinkamai

Paleiskite iš naujo kavos aparato
programinę įrangą

Yra du skirtingi trikčių šalinimo tipai:

– 1 būdas: palaikykite paspaudę raudo-
ną mygtuką dešinėje valdymo bloko
pusėje 10 s, kad paleistumėte iš naujo

– 2 būdas: atjunkite kavos aparatą iš
elektros tinklo. Po 1 min. vėl prijunkite
kavos aparatą prie elektros tinklo. No-
rėdami įjungti, trumpai paspauskite
raudoną mygtuką, esantį dešinėje
valdymo bloko pusėje

Vandens rezervuaro van-
dens lygis nenustatomas

Nuosėdos arba apnašos ant vidinės
vandens rezervuaro sienelės

Kruopščiai išvalykite ir išskalaukite van-
dens rezervuarą

12.3 Patarimai, kaip paruošti skanius kavos gėrimus

PRANEŠIMAS
Bloga gėrimų kokybė
Kavos pupelėse esantis aliejus nusėda ant vidinės pupelių indo pusės plonu aliejaus sluoksniu. Nusėdęs
aliejus greitai sensta ir gadina gėrimo skonį.

a) Kas dieną nuvalykite aliejaus sluoksnį nuo vidinės kavos indo pusės.

b) Naudokite sausą arba tik vandeniu sudrėkintą šluostę.

c) Nenaudokite valymo priemonių, nes jos gali pakeisti kavos skonį.

Kavos pupelių aromatas pupelių inde išgaruoja veikiant šilumai ir cirkuliuojant orui. Po 3 valandų kokybė
jau pablogėja.

a) Kavos pupelės negali sudrėkti.

b) Sandariai uždarykite atidarytas kavos pupelių pakuotes.

c) Nelaikykite kavos pupelių šaldytuve ar šaldiklyje.

d) Į pupelių indą įpilkite tik tiek kavos pupelių, kiek jų reikės ateinančioms 3 valandoms.
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12.4 Pagalba iškilus problemoms dėl produkto kokybės

Problema Galimos priežastys Galimas sprendimas

Kava be skonio Per stambus malimas Nustatykite smulkesnį malimo laipsnį Ma-
limo laipsnio nustatymas

Per mažai kavos Padidinkite kavos kiekį Nustatyti gėrimus

Temperatūra per žema Padidinkite temperatūrą Nustatyti gėri-
mus

Kava sena Naudokite šviežią kavą

Pupelių indas netinkamai užblokuo-
tas

Patikrinkite pupelių indo užraktą Įpilkite
pupeles

Keisto skonio kava Prastas malimas Susisiekite su klientų aptarnavimo sky-
riaus darbuotojais

Sunaudojama mažai kavos Į pupelių indą įpilkite mažai kavos pupelių

Sugedusios kavos pupelės Pakeiskite kavos pupeles

Valymo priemonės likučiai Išskalaukite aparatą

Nešvarus puodelis Patikrinkite indaplovę

Bloga vandens kokybė (chloras, kie-
tumas ir t. t.)

Patikrinkite vandens kokybę Vandens
kokybė [} 33]

Kava karti Per aukšta temperatūra Sumažinkite kavos temperatūrą Nustatyti
gėrimus

Per smulkus malimas Nustatykite stambesnį malimo laipsnį
Malimo laipsnio nustatymas

Per mažas kavos kiekis Padidinkite kavos kiekį Nustatyti gėrimus

Per tamsus skrudinimas Naudokite šviesesnį kavos skrudinimą

Kava rūgšti Temperatūra per žema Padidinkite kavos temperatūrą Nustatyti
gėrimus

Per šviesus skrudinimas Naudokite tamsesnį kavos skrudinimą

Per stambus malimas Nustatykite smulkesnį malimo laipsnį Ma-
limo laipsnio nustatymas

Miltelių produktų kon-
sistencija

Per tiršta Naudokite mažiau miltelių, naudokite
daugiau vandens

Per skysta Naudokite daugiau miltelių, naudokite
mažiau vandens

Milteliai sulipę arba drėgni Išvalykite ir išdžiovinkite miltelių sistemą

Miltelių produktų skonis Per saldi Naudokite mažiau miltelių, naudokite
daugiau vandens

Nesaldi Naudokite daugiau miltelių, naudokite
mažiau vandens

Keistas skonis Išvalykite miltelių sistemą
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13 EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS

13.1 Eksploatavimo nutraukimas

1. Atlikite automatinį aparato valymą.

2. Ištuštinkite pupelių ir miltelių talpas.

3. Išvalykite pupelių ir miltelių talpas.

4. Išvalykite tirščių talpą.

5. Ištuštinkite pieno indą.

6. Išvalykite pieno indą ir indo dangtelį.

7. Išvalykite pieno žarnelės vidų šepetėliu.

8. Siurbimo filtrą išvalykite vidų šepetėliu.

9. Išvalykite apgręžiamąjį adapterį.

13.2 Laikinas eksploatavimo nutraukimas (iki 3 savaičių)

ü Aparatas lieka vietoje, kurioje buvo naudoja-
mas.

1. Atlikite automatinį kavos aparato valymą.
Valymas [} 51]

2. Įjunkite energijos taupymo režimą.

3. Atjunkite aparatą nuo tinklo.

4. Jeigu aparatas turi vandens jungtį, uždarykite
vandens tiekimo jungtį.

5. Išvalykite greta stovinčius prietaisus.

6. Išjunkite greta stovinčius prietaisus ir atjunki-
te juos nuo tinklo.

13.3 Eksploatavimo nutraukimas ilgesniam laikotarpiui

PRANEŠIMAS
Funkcinio tinkamumo sumažėjimas eksploatavimą nutraukiant ilgesniam laikotarpiui ir lai-
kant
Norint vėliau pakartotinai pradėti naudoti, reikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių. Reikia atlikti kavos ap-
arato techninės priežiūros ir prijungimo darbus, o prieš ruošiant produktą išvalyti.

a) Dėl tinkamo eksploatavimo nutraukimo ir sandėliavimo kreipkitės į „Franke“ klientų aptarnavimo sky-
riaus komandą.

b) Paveskite klientų aptarnavimo skyriaus technikams išleisti vandenį iš kavos aparato.

c) Ilgesniam nei 6 mėnesių sandėliavimo laikotarpiui norint pakartotinai pradėti naudoti gali reikėti remon-
to.

13.4 Transportavimas ir laikymas
Transportuodami ir sandėliuodami saugokite aparatą nuo mechaninių pažeidimų ir nepalnkių aplinkos są-
lygų.

Saugokite aparatą, nuo:

– vibracijų

– dulkių

– tiesioginių saulės spindulių

– kritimo arba virtimo

– slydimo transportuojant
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– šalčio, jeigu aparatas ne visiškai ištuštintas

Turi būti įvykdytos šios sąlygos:

– leistina laikymo temperatūra, jeigu aparatas visiškai ištuštintas: 5-32 °C

– santykinė oro drėgmė: maks. 80 %

– nuolatinis ir pakankamas stabilumas ir pritvirtinimas

– aparatas turi stovėti vertikaliai

– aparatas yra tuščias ir sistema ištuštinta

– aparatas ir laisvos dalys yra supakuotos, pageidautina - originalioje pakuotėje

13.5 Pakartotinis naudojimas po ilgesnio sandėliavimo arba
prastovos

PRANEŠIMAS
Gedimai dėl prastovos
Sandėliavus ar neeksploatavus ilgiau kaip 6 mėnesius, konstrukciniai elementai galimai neveiks neprie-
kaištingai.

a) Dėl savo aparato remonto arba eksploatacijos atnaujinimo kreipkitės į savo klientų aptarnavimo skyrių.
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14 DALIŲ ŠALINIMAS
Naudojamų medžiagų utilizavimas

– Pupeles, miltelius ir kavos tirščius galima kompostuoti.

– Atsižvelkite į ant etiketės pateiktą, su nepanaudotų valymo priemonių tvarkymu susijusią informaciją.

– Skysčius iš valymo indo arba lašų surinkimo indo išleiskite į nuotekų sistemą.

Aparatų ir prietaisų utilizavimas

Prietaisas atitinka Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų („Waste Elec-
trical and Electronic Equipment“, WEEE) ir jį draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Elektroninės įrangos dalis šalinkite atskirai.

Plastikines dalis šalinkite pagal jų ženklinimą.

Kavos aparatą transportuokite dviese.
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15 TECHNINIAI DUOMENYS
Prietaiso tipas A600 (FCS4043)

Matmenys: plotis / aukštis / gylis (mm) 340/540/600

Svoris (kg) 38

Pupelių indo pripildymo kiekis (kg) 0,6  arba 1,2

Dviejų dalių pupelių indo pripildymo kiekis (kg) 2 x 0,6  arba 2 x  1,2

Pupelių indo pripildymo kiekis, malūnėlis (kg) 1,8

Miltelių indo pripildymo kiekis, didelis (kg) 1

Miltelių indo pripildymo kiekis, mažas (kg) 0,6

Triukšmo emisijos (dB(A)) < 70

Aplinkos temperatūra (°C) 10-40

Oro drėgnumas (%) Maks. 80

Vandens rezervuaras (l) 4

Išorinio nuotekų rezervuaro talpa (l) 16

Tirščių indo tūris (pasirinkus „Tirščių šalinimas“) 60-110 Tirščių išspaudos, priklausomai nuo malimo
kiekio

15.1 Našumo duomenys pagal DIN 18873-2:2016-02

Našumas per valandą Viengubas ruošimas
(puod./val.)

Dvigubas ruošimas
(puod./val.)

Espresas 150 194

Kava / kava su grietinėle 100 121

Karštas vanduo (200 ml) 164 -

Kapučinas 98 160

Latė makiato 102 155

Kava su pienu 124 186

Karštas šokoladas 111 -

15.2 Elektros jungčių duomenys

Įtampa Tinklo jungtis Galia (maks.) Saugiklis Dažnis

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

220–240 V 3LPE 5600-7900 W 30 A 50-60 Hz
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Įtampa Tinklo jungtis Galia (maks.) Saugiklis Dažnis

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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