
คูมื่อผูใ้ช้
A600

FCS4043

th

อา่นคู่มือผู้ใช้ก่อนใช้งานเครือ่งชงกาแฟ

เก็บคู่มือน้ีไวกั้บเครือ่งชงกาแฟ และส่งมอบคู่มือน้ีใหกั้บผู้ใชง้านรายถัดไป
หากคณุขายหรอืส่งต่อเครือ่งชงกาแฟใหแ้ก่บคุคลท่ีสาม





Franke Kaffeemaschinen AG สารบัญ

คู่มือผู้ใช ้A600 iii

สารบัญ

1 เพ่ือความปลอดภัยของคณุ  6

1.1 จุดประสงค์ในการใชง้าน  6

1.2 ข้อควรรูก้่อนใชง้านเครือ่งชงกาแฟ  6

1.3 คําอธบิายคําแนะนําด้านความปลอดภัย  7

1.4 ข้อกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยเม่ือใชเ้ครือ่งชงกาแฟ  7

2 คําอธบิายสัญลักษณ์  11

2.1 สัญลักษณ์ท่ีใชใ้นคู่มือ  11

2.2 สัญลักษณ์ท่ีใชใ้นซอฟต์แวร์  11

3 รายการสินค้าท่ีจดัส่ง  15

4 ข้อมลูระบตัุวเครือ่ง  17

4.1 ตําแหน่งของป้ายระบปุระเภท  17

4.2 รหัสชนิด  19

5 รายละเอยีดของเครือ่งชงกาแฟ  21

5.1 เครือ่งชงกาแฟ  21

5.2 อุปกรณ์เสรมิ  24

5.3 ภาพรวมโหมดการทํางานต่างๆ  27

5.4 บรกิารดิจทัิลของ Frank (บรกิารเผ่ือเลือก)  29

6 การติดต้ัง  30

6.1 การเตรยีมการ  30

6.2 ขนาด  30

6.3 ข้อกําหนดของแหล่งจา่ยน้ํา  31

7 การเติมและการเท  35

7.1 การเติมเมล็ดกาแฟ  35

7.2 การเติมผงกาแฟ  36

7.3 การเติมเครือ่งทําความเยน็  36

7.4 การเติม Flavor Station FS EC  38

7.5 การปรับความหยาบและความละเอยีดของเมล็ดกาแฟ  39

7.6 การเทเมล็ดกาแฟออกจากกรวยใส่เมล็ดกาแฟ  41

7.7 การเทผงกาแฟออกจากกรวยใส่ผงกาแฟ  41

7.8 การเทกาแฟบดออกจากภาชนะใส่กาแฟบด  42

7.9 เทน้ําออกจากถาดรองน้ํา  43

7.10 การถอดภาชนะใส่นมออกจากเครือ่งทําความเยน็  44

8 การชงเครือ่งด่ืม  47

8.1 การเตรยีมเครือ่งด่ืมด้วย Quick Select  47

8.2 รับเครือ่งด่ืมท่ี Cash Register  47

8.3 การชงเครือ่งด่ืมด้วยกาแฟบด  48

8.4 การกดน้ํารอ้น  49



สารบัญ Franke Kaffeemaschinen AG

iv คู่มือผู้ใช ้A600

8.5 การสตีม (Autosteam/Autosteam Pro)  50

8.6 การชงเครือ่งด่ืมโดยใชทั้ชแพด  50

9 การทําความสะอาด  51

9.1 ข้อมลูเบ้ืองต้น  51

9.2 อุปกรณ์เสรมิสําหรับการทําความสะอาดท่ีจาํเป็น  51

9.3 5 ข้ันตอนทําความสะอาด  51

9.4 การเริม่กระบวนการทําความสะอาด  52

9.5 การทําความสะอาดตัวเติมอากาศ  53

9.6 การทําความสะอาดรายสัปดาห์  53

9.7 การเปล่ียนตัวกรองน้ํา  55

9.8 การล้างเครือ่งชงกาแฟ  56

10 การกําหนดค่า  57

10.1 เรยีกดรูะดับการซอ่มบํารุง  57

10.2 รหัส PIN  57

10.3 แผนภมิูต้นไม้สําหรับเมนู My settings  57

10.4 วธิป้ีอนข้อมลู  58

10.5 การต้ังค่าของฉัน  58

11 การปรับแต่งเฉพาะบคุคลและการโอนยา้ยข้อมลู  71

11.1 ภาพรวม  71

11.2 แผนภมิูต้นไม้สําหรับเมนู Individualization and data transfer  72

11.3 จดัการ Digital Signage ผ่านยเูอสบีแฟลชไดรฟ์  73

11.4 ฟงัก์ชันมัลติมีเดีย  73

11.5 ปรับแต่งแอพพลิเคชัน  73

11.6 การโหลด/การสํารองข้อมลู  76

11.7 การคืนค่าเริม่ต้น  77

11.8 การเปิดใชง้านการกําหนดค่า  77

12 การแก้ไขปัญหา  79

12.1 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด  79

12.2 การแก้ปัญหาระบบ  80

12.3 คําแนะนําสําหรับวธิกีารชงกาแฟใหอ้รอ่ย  81

12.4 การชว่ยแก้ไขปัญหาเก่ียวกับคณุภาพของเครือ่งด่ืม  82

13 การหยดุใชง้าน  83

13.1 การเตรยีมการก่อนหยดุใชง้าน  83

13.2 การหยดุใชง้านระยะส้ัน (สงูสดุ 3 สัปดาห)์  83

13.3 การหยดุใชง้านระยะยาว  83

13.4 การเคล่ือนยา้ยและการเก็บรักษา  83

13.5 การใชง้านใหม่อกีครัง้หลังเก็บรักษาเป็นเวลานานหรอืหยดุใชง้าน  84

14 การท้ิงชิ้นส่วนต่างๆ  85

15 ข้อมลูทางเทคนิค  86



Franke Kaffeemaschinen AG สารบัญ

คู่มือผู้ใช ้A600 v

15.1 กําลังการผลิตตาม DIN 18873-2:2016-02  86

15.2 ข้อมลูการต่อไฟฟา้  86

ดัชนี  88



1 | เพ่ือความปลอดภัยของคณุ Franke Kaffeemaschinen AG

6 คู่มือผู้ใช ้A600

1 เพ่ือความปลอดภัยของคณุ

1.1 จุดประสงคใ์นการใชง้าน

1.1.1 เครือ่งชงกาแฟ
– A600 เป็นเครือ่งชงกาแฟท่ีใชใ้นเชิงพาณิชยส์ําหรับชงเครือ่งด่ืมและมุ่งหมายใหใ้ชใ้นรา้นอาหาร สํานักงาน และใน

สภาพแวดล้อมอืน่ ๆ ท่ีคล้ายกัน

– A600 ออกแบบมาใหใ้ชง้านกับเมล็ดกาแฟ กาแฟบด ผงกาแฟท่ีเหมาะกับเครือ่งชงกาแฟอตัโนมัติ และนมสด

– A600 มีไวส้ําหรับชงเครือ่งด่ืมตามคําแนะนําและข้อมลูทางเทคนิคเหล่าน้ี

– A600 มีไวใ้ชง้านในรม่

โปรดทราบ
– A600 ไม่เหมาะสําหรับการใชง้านกลางแจง้

1.1.2 อุปกรณเ์สรมิ

เครือ่งทาํความเย็น
– เครือ่งทําความเยน็น้ันใชเ้พ่ือรักษาความเยน็ของนมเพ่ือใชส้ําหรับการปรุงเครือ่งด่ืมกาแฟด้วยเครือ่งชงกาแฟ Franke

– ใชเ้ฉพาะนมท่ีเยน็แล้วเท่าน้ัน (2-5 °C)

– นํานมออกจากชอ่งทําความเยน็เม่ือไม่ได้ใชง้าน เก็บนมในชอ่งทําความเยน็ท่ีเหมาะสม

– ใชเ้ฉพาะสารทําความสะอาดท่ีแนะนําเท่าน้ัน สารทําความสะอาดอืน่ๆ อาจตกค้างในระบบนมได้

– เครือ่งทําความเยน็น้ันออกแบบมาเพ่ือใชง้านในรม่โดยเฉพาะ

– กรุณาปฏบัิติตามคําแนะนําในใบรับรองมาตรฐานท่ีแนบมากับอุปกรณ์

เฟลเวอรส์เตช่ัน
– เฟลเวอรส์เตชั่นออกแบบมาใหใ้ชส้ําหรับใส่ไซรัปและกล่ินเติมแต่งอืน่ๆ โดยอตัโนมัติขณะท่ีชงเครือ่งด่ืมเท่าน้ัน

หมายเหตุ
– เฟลเวอรส์เตชั่นไม่ได้ออกแบบมาใหใ้ชส้ําหรับป๊ัมของเหลวท่ีข้นหนืด เชน่ ซอสช็อกโกแลต

– เฟลเวอรส์เตชั่นไม่เหมาะสําหรับใชเ้ก็บเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์หรอืสารท่ีก่อใหเ้กิดการระเบิด

เครือ่งอุน่แกว้กาแฟ
– เครือ่งอุน่แก้วกาแฟออกแบบมาใหใ้ชส้ําหรับอุน่ถ้วยและแก้วกาแฟท่ีใชใ้นการชงเครือ่งด่ืมเท่าน้ัน

โปรดทราบ
– หา้มใชภ้าชนะใส่เครือ่งด่ืมท่ีทํามาจากกระดาษหรอืพลาสติก เครือ่งอุน่แก้วกาแฟไม่ได้ออกแบบมาใหใ้ชส้ําหรับผ่ึงผ้า

เช็ดจานหรอืผ้าชนิดอืน่ๆ ไม่จาํเป็นต้องคลมุแก้วกาแฟเพ่ืออุน่

ระบบบัญชี
– ระบบบัญชีรองรับการชาํระเงนิหลากหลายรูปแบบ โดยข้ึนอยูกั่บเวอรชั์่นของระบบ ตัวอยา่งเชน่: ชาํระเงนิด้วยเหรยีญ

บัตร หรอืโทรศัพท์

1.2 ขอ้ควรรูก้อ่นใชง้านเครือ่งชงกาแฟ
– A600 มีไวเ้พ่ือใชโ้ดยบคุลากรท่ีได้รับการฝกึอบรมหรอืใชเ้ป็นเครือ่งชงเครือ่งด่ืมแบบบรกิารตนเอง

– ต้องมีผู้คอยควบคมุดแูลการใชเ้ครือ่งชงกาแฟแบบบรกิารตนเองอยูเ่สมอเพ่ือไม่ใหผู้้ใชไ้ด้รับอนัตราย
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– ผู้ใชเ้ครือ่งชงกาแฟรุน่ A600 ทกุคนต้องอา่นและทําความเข้าใจคู่มือใชง้าน ซึ่งไม่รวมถึงการใชเ้ครือ่งชงกาแฟแบบ
บรกิารตนเอง

– หา้มใชเ้ครือ่งชงกาแฟรุน่ A600 หรอือุปกรณ์เสรมิ จนกวา่คณุจะอา่นและทําความเข้าใจคู่มือน้ีอยา่งละเอยีดถ่ีถ้วน

– หา้มใชเ้ครือ่งชงกาแฟรุน่ A600 หรอือุปกรณ์เสรมิ หากคณุยังใชง้านฟงัก์ชันต่างๆ ได้ไม่คล่อง

– หา้มใชเ้ครือ่งชงกาแฟรุน่ A600 หากสายเชื่อมต่อของ A600 หรอือุปกรณ์เสรมิเสียหาย

– หา้มใชเ้ครือ่งชงกาแฟรุน่ A600 จนกวา่เครือ่งชงกาแฟรุน่ A600 หรอือุปกรณ์เสรมิจะได้รับการทําความสะอาดหรอื
เติมตามท่ีกําหนดไว้

– หา้มเด็กอายุต่ํุากวา่ 8 ปีใช ้A600 และอุปกรณ์เสรมิ

– เด็กหรอืบคุคลท่ีมีความสามารถทางรา่งกาย ประสาทสัมผัส หรอืจติใจที่จาํกัด หรอืขาด
ประสบการณ์และความรู ้อาจใชเ้ครือ่ง A600 และอุปกรณ์เสรมิได้ภายใต้การดแูลหรอื
หลังจากได้รับคําแนะนําอยา่งเพียงพอจากผู้ท่ีรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขา
ไม่อนุญาตใหนํ้า A600 และอุปกรณ์เสรมิไปเล่น

– หา้มเด็กทําความสะอาด A600 และอุปกรณ์เสรมิ

1.3 คาํอธบิายคาํแนะนาํดา้นความปลอดภัย
ผู้ใชต้้องสังเกตคําแนะนําด้านความปลอดภัยเหล่าน้ีเพ่ือรับรองความปลอดภัยส่วนบคุคลและป้องกันไม่ใหอุ้ปกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย

สัญลักษณ์และคําเตือนบ่งชี้ระดับความรุนแรงของอนัตราย

คำเตือน
“คาํเตือน” บ่งช้ีถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน “อนัตราย” บ่งช้ีถึงอนัตรายท่ีอาจเป็นเหตใุหค้ณุไดรั้บบาดเจบ็
สาหัสหรอืเสียชีวติ หากไม่หลีกเล่ียง

ระวัง
“ระวงั” บ่งช้ีถึงสถานการณ์อนัตรายท่ีอาจเป็นเหตใุหค้ณุไดรั้บบาดเจบ็เล็กน้อยถึงปานกลาง หากไม่หลีก
เล่ียง

ข้อสังเกต
“ข้อสังเกต” บ่งช้ีวา่คณุควรระมัดระวงัความเส่ียงท่ีเครือ่งชงกาแฟจะไดรั้บความเสียหาย

1.4 ขอ้กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยเม่ือใชเ้ครือ่งชงกาแฟ

คำเตือน
อนัตรายจากเพลิงไหม้
หากสายไฟมีกระแสไฟฟา้มากเกินไป ความรอ้นท่ีเกิดข้ึนอาจทําใหเ้กิดเพลิงไหม้

a) หา้มใชพ้วกเต้าเสียบสายไฟ เต้ารับแบบพ่วง หรอืสายพ่วงเพ่ือเชื่อมต่อเครือ่งชงกาแฟเข้ากับแหล่งจา่ยไฟ
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คำเตือน
ความเส่ียงจากการถกูไฟฟา้ช็อตจนถึงแก่ชีวติ
สายไฟ ท่อ หรอืปล๊ักไฟท่ีเสียหายสามารถก่อใหเ้กิดไฟฟา้ช็อตได้

a) หา้มเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ หรอืปล๊ักไฟท่ีเสียหายใดๆ กับกรดิไฟฟา้

b) เปล่ียนสายไฟ ท่อ หรอืปล๊ักไฟท่ีเสียหาย 
หากสายไฟติดต้ังถาวร ใหติ้ดต่อชา่งเทคนิค หากสายไฟไม่ได้ติดต้ังถาวร ใหส่ั้งและใชง้านสายไฟชนิดเดิมเส้นใหม่

c) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งจกัรและสายไฟน้ันไม่ได้อยูใ่กล้พ้ืนผิวท่ีมีความรอ้น เชน่ เตาแก๊ส เตาไฟฟา้ หรอืเตาอบ

d) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟน้ันไม่ถกูบีบหรอืพาดกับของมีคม

e) ดึงท่ีปล๊ักเท่าน้ันและอยา่ดึงท่ีสายเคเบิลเม่ือถอดอุปกรณ์ออกจากกรดิไฟฟา้

คำเตือน
อนัตรายจากการถกูไฟฟา้ช็อตจนถึงแก่ชีวติ
ของเหลว/ความชื้นท่ีเข้าไปในเครือ่งชงกาแฟหรอืรอยรัว่อาจเป็นเหตใุหเ้กิดไฟฟา้ช็อตได้

a) หา้มฉีดของเหลวหรอืน้ําใส่เครือ่งชงกาแฟโดยเด็ดขาด

b) หา้มเทของเหลวใดๆ ลงบนเครือ่งชงกาแฟ

c) หา้มแชเ่ครือ่งชงกาแฟในของเหลว

d) ถอดปล๊ักเครือ่งชงกาแฟในกรณีท่ีมีรอยรัว่หรอืของเหลว/ความชื้นเข้าไปในเครือ่งชงกาแฟ

คำเตือน
อนัตรายจากการถกูไฟฟา้ช็อตจนถึงแก่ชีวติ
การใชง้าน การซอ่มแซม หรอืการบํารุงรักษาระบบไฟฟา้อยา่งไม่ถกูต้องเหมาะสมอาจเป็นเหตใุหเ้กิดไฟฟา้ช็อตได้

a) ใหช้า่งเทคนิคทําการซอ่มแซมชิ้นส่วนไฟฟา้โดยใชอ้ะไหล่แท้

b) ใหบ้คุคลท่ีได้รับอนุญาตและมีคณุสมบัติเหมาะสมทําการบํารุงรักษาเท่าน้ัน

คำเตือน
อนัตรายจากการถกูลวก
เครือ่งชงกาแฟจะปล่อยน้ํารอ้นออกมาขณะท่ีระบบล้างเครือ่งทํางาน

a) ระวงัอยา่ใหมื้อสัมผัสหัวจา่ยและหัวฉีดขณะท่ีเครือ่งชงกาแฟอยูใ่นข้ันตอนน้ี

b) หา้มวางของไวบ้นถาดรองน้ํา

c) หากถกูลวก ใหใ้ชน้ํ้าเยน็หรอืน้ําแข็งประคบบรเิวณท่ีถกูลวกทันที และรบีไปพบแพทยห์ากบาดแผลสาหัส

คำเตือน
อนัตรายจากการถกูลวก
เครือ่งด่ืมรอ้นอาจลวกผิวหนังได้

a) เทหรอืชงเครือ่งด่ืมรอ้นด้วยความระมัดระวงัทกุครัง้

b) ใชภ้าชนะท่ีเหมาะกับการใส่เครือ่งด่ืมเท่าน้ัน
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คำเตือน
อนัตรายจากการถกูลวก
เครือ่งชงกาแฟจะปล่อยของเหลวและไอรอ้นออกมาขณะท่ีล้างทําความสะอาด ซึ่งอาจลวกผิวหนังได้

a) ระวงัอยา่ใหมื้อสัมผัสหัวจา่ยและหัวฉีดขณะท่ีเครือ่งชงกาแฟอยูใ่นข้ันตอนน้ี

คำเตือน
อนัตรายจากการบาดเจบ็
หากมีวตัถอุยูใ่นกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรอืเครือ่งบด เศษชิ้นส่วนของวตัถน้ัุนอาจกระเด็นออกมาและเป็นเหตใุหค้ณุได้รับบาด
เจบ็

a) หา้มใส่วตัถใุดๆ ลงไปในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรอืเครือ่งบดโดยเด็ดขาด

ระวัง
การถกูบาด/หนีบทับ
คณุอาจถกูบาดหรอืถกูหนีบทับจากเฟอืงรูปตัวหนอนของกรวยใส่ผงกาแฟ

a) ทําความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟด้วยความระมัดระวงั

ระวัง
การระคายเคืองจากการสารทาํความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเครือ่งชงกาแฟแบบเม็ด สารทําความสะอาดระบบนม และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเครือ่งชง
กาแฟอาจทําใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผิวหนังหรอืดวงตาได้

a) ปฏบัิติตามคําเตือนอนัตรายบนฉลากของสารทําความสะอาดน้ันๆ

b) หลีกเล่ียงไม่ใหส้ารสัมผัสตาและผิวหนัง

c) หลังมือหลังสัมผัสสารสารทําความสะอาด

d) ป้องกันไม่ใหส้ารทําความสะอาดรัว่ไหลเข้าไปในเครือ่งด่ืม

ระวัง
อนัตรายต่อสุขภาพเน่ืองจากมีการสะสมของเช้ือโรค
หากทําความสะอาดได้ไม่ดีพอ อาจส่งผลใหมี้คราบเศษกาแฟตกค้างอยูใ่นเครือ่งชงกาแฟและท่อจา่ยกาแฟ ซึ่งเป็นเหตใุห้
เครือ่งด่ืมเกิดการปนเป้ือน

a) หา้มใชเ้ครือ่งชงกาแฟท่ีไม่ได้รับการทําความสะอาดตามคําแนะนํา

b) ทําความสะอาดเครือ่งชงกาแฟตามคําแนะนําเป็นประจาํทกุวนั

c) แจง้มาตรการทําความสะอาดท่ีจาํเป็นใหพ้นักงานทําความสะอาดรับทราบ

ระวัง
อนัตรายต่อสุขภาพเน่ืองจากมีการสะสมของเช้ือโรค
อาจมีเชื้อโรคสะสมอยูใ่นเครือ่งชงกาแฟ หากไม่ได้ใชเ้ป็นเวลานาน

a) ทําความสะอาดเครือ่งชงกาแฟ หากไม่ได้ใชเ้ป็นเวลานาน (มากกวา่ 2 วนั)
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ระวัง
อนัตรายต่อสุขภาพเน่ืองจากมีการเกิดตะไคร่
การใชตั้วกรองน้ํานานเกินไปอาจทําใหเ้กิดการสะสมของตะไครไ่ด้

a) เปล่ียนตัวกรองน้ําเม่ือเครือ่งแจง้เตือนใหด้ําเนินการ

ระวัง
การสะสมของเช้ือรา
เชื้อราอาจข้ึนกาแฟบดได้

a) เทกาแฟบดออกจากภาชนะแล้วทําความสะอาดอยา่งน้อยวนัละหน่ึงครัง้

ข้อสังเกต
ความเสียหายของเครือ่งชงกาแฟท่ีเกิดจากการสะสมของตะกรัน
หากการต้ังค่าความกระด้างของน้ําไม่ถกูต้อง อาจเกิดตะกรันในเครือ่งชงกาแฟได้ ตะกรันอาจทําใหเ้ครือ่งชงกาแฟเสีย
หายได้

a) วดัความกระด้างของน้ําระหวา่งการทดสอบ จากน้ันต้ังค่าความกระด้างของน้ําในเมนูการทดสอบตามการวดั การกำหนดความกระด้างของน้ำ
ด้วยแถบวัด [} 32]

ข้อสังเกต
ความเสียหายต่อเครือ่งชงกาแฟ
หากวางอุปกรณ์ทําความสะอาดหัวจา่ยบนตะแกรงกรองหยดกาแฟเรว็เกินไป หัวจา่ยจะหันไปทางอุปกรณ์ทําความสะอาด
หัวจา่ย ซึ่งอาจทําใหเ้ครือ่งชงกาแฟและ/หรอือุปกรณ์ทําความสะอาดหัวจา่ยเสียหาย

a) ใหว้างอุปกรณ์ทําความสะอาดหัวจา่ยบนตะแกรงกรองหยดกาแฟเฉพาะเม่ือพรอ้มท่ีจะทําเชน่น้ันได้และเม่ือลดหัวจา่ย
ลงจนสดุแล้วเท่าน้ัน
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2 คาํอธบิายสัญลักษณ์

2.1 สัญลักษณท่ี์ใชใ้นคูมื่อ

2.1.1 สัญลักษณท่ี์ควรรู้

สัญลักษณ์ คาํอธบิาย

ทําความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ โดยใช ้5 ข้ันตอนทําความสะอาด

สัญลักษณ์น้ีบ่งชี้ถึงคําแนะนํา เคล็ดลับ และข้อมลูเพ่ิมเติม

ข้ันตอนท่ีต้องปฏบัิติก่อนดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ิมเติม

ผลลัพธห์รอืผลลัพธร์ะหวา่งการดําเนินการสําหรับข้ันตอนเพ่ิมเติม

2.2 สัญลักษณท่ี์ใชใ้นซอฟตแ์วร์

2.2.1 สัญลักษณท่ี์ใชสํ้าหรบัเล่ือนดตัูวเลือกและส่ังการ

สัญลักษณ์ ช่ือ คาํอธบิาย

ปุ่มยกเลิก ยกเลิกการชงเครือ่งด่ืม

เลือกหน้าถัดไป/ก่อนหน้า เล่ือนดเูมนูท่ีอยูใ่นหน้าต่างๆ

ปุ่มเริม่ เริม่การชงเครือ่งด่ืม

2.2.2 สัญลักษณบ์นแดชบอรด์และบนอนิเทอรเ์ฟซผูใ้ช้

เม่ือสัญลักษณ์บนแดชบอรด์ติดสวา่งข้ึน คณุสามารถแตะท่ีสัญลักษณ์น้ันเพ่ือดขู้อมลูและคําแนะนําเพ่ิมเติม หากมีข้อผิด
พลาดเกิดข้ึน ใหด้ท่ีูบท "การแก้ไขปัญหา [} 79]" สําหรับแนวทางแก้ไข

สัญลักษณ์ ช่ือ คาํอธบิาย

โลโก้ Franke เรยีกดรูะดับการซอ่มบํารุง

เมล็ดกาแฟทางซา้ย/ขวา เปิดใชง้านเครือ่งบด
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สัญลักษณ์ ช่ือ คาํอธบิาย

เครือ่งด่ืมสองแก้ว ทําเครือ่งด่ืมจาํนวนสองแก้ว (การทําเครือ่งด่ืมสองแก้ว)

กาแฟบด

โหมดประหยัดพลังงาน สลับไปยังโหมดประหยัดพลังงาน

การบํารุงรักษา/การทําความ
สะอาด

เครือ่งชงกาแฟต้องได้รับการทําความสะอาดและ/หรอืการบํารุงรักษา

ล้าง ต้องล้างเครือ่งชงกาแฟหรอืกําลังล้างเครือ่งชงกาแฟ

ตัวกรอง เปล่ียนตลับกรองในถังน้ํา (อุปกรณ์เสรมิสําหรับถังน้ําภายใน)

ตัวกรองน้ํา

สารทําความสะอาดระบบ
เตรยีมนม

ไม่มีสารทําความสะอาดระบบเตรยีมนม (CleanMaster)

ภาชนะใส่กาแฟบด ต้องไม่มีอะไรอยูใ่นภาชนะใส่กาแฟบด

ถาดรองน้ํา ถาดรองน้ําเต็มหรอืไม่ได้ติดต้ังถาดรองน้ําอยา่งถกูต้อง

ฝาหน้าเครือ่งชงกาแฟ ฝาหน้าเครือ่งชงกาแฟเปิดอยู่

ถังเก็บน้ํา ไม่มีน้ําในถังหรอืไม่มีถังน้ํา

การชาํระเงนิ เปิดใชง้านการชาํระเงนิอยู่

การชงแก้วแรก ระบบเตรยีมอุณหภมิูน้ําใหร้อ้นพรอ้มชงเครือ่งด่ืม

การซอ่มบํารุง/การกําหนด
ค่า/การจดัการ

ความสวา่ง ต้ังค่าความสวา่ง

การปรับแต่งเฉพาะบคุคล ปรับเปล่ียนเครือ่งด่ืมและรูปภาพ
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สัญลักษณ์ ช่ือ คาํอธบิาย

ภาพพักหน้าจอ

ภาพโฆษณา

รายการโปรด คณุสามารถบันทึกฟงัก์ชันท่ีใชง้านบ่อยไวใ้นปุ่มรายการโปรด

เครือ่งด่ืม

เมล็ดกาแฟ ไม่มีเมล็ดกาแฟอยูใ่นกรวยใส่เมล็ดกาแฟ หรอืไม่ได้ติดต้ังกรวยใส่เมล็ด
กาแฟอยา่งถกูต้อง

นม ไม่มีนมอยูใ่นภาชนะใส่นมหรอืไม่ได้ติดต้ังภาชนะใส่นมอยา่งถกูต้อง

นมเยน็

ส่วนผสมผงกาแฟ ไม่มีเมล็ดกาแฟอยูใ่นกรวยใส่ผงกาแฟ หรอืไม่ได้ติดต้ังกรวยใส่ผงกาแฟ
อยา่งถกูต้อง

ข้อมลู

บันทึกเหตกุารณ์ รายการเหตกุารณ์และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ตัวนับจาํนวนเครือ่งด่ืมแต่ละ
รายการ

ไม่ได้ใชง้าน

โอนยา้ยข้อมลู ระบบกําลังโอนยา้ยข้อมลู
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2.2.3 รูปภาพขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาด
 เครือ่งชงกาแฟไม่สามารถชงเครือ่งด่ืมท่ีไฮไลท์ไวไ้ด้ เม่ือกดสัญลักษณ์ท่ีติดสวา่งบนแดชบอรด์ ข้อความแสดงข้อผิด
พลาดจะปรากฏข้ึน

เอสเปรสโซ่ คาปูชิโน ช็อกโกชิโน่

คาฟเฟ่ครีม่า ไอนํ้า นํ้าชา

หากท้ังระบบได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยอตัโนมัติ

ฝาหน้าเครือ่งชงกาแฟเปิด
อยู่ฝาหน้าเครือ่งชงกาแฟเปิดอยู ่ปิดฝา
หน้าเครือ่ง

โคด้สีสําหรบัขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาด

การหยดุชะงกัช่ัวคราว

ระบบยังสามารถทํางานได้ตามปกติ

ระบบทํางานได้แค่บางส่วน

วตัถดิุบบางส่วนหรอืท้ังหมดถกูล็อก
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3 รายการสินคา้ท่ีจดัส่ง
รายละเอยีดสินค้า หมายเลขสินค้า

เครือ่งชงกาแฟ A600 (FCS4043)

ชดุคู่มือ 560.0589.836

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดชนิดเม็ด (100 ชิ้น) 567.0000.010

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดชนิดเม็ด (จนี) 567.0000.016

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดชนิดเม็ด (สหรัฐฯ/แคนาดา) 567.0000.002

สารทําความสะอาดระบบเตรยีมนม (ขวดตวง) 567.0000.005

สารทําความสะอาดระบบเตรยีมนม (ขวดตวง)
(สหรัฐอเมรกิา/แคนาดา/เม็กซิโก)

567.0000.006

สารทําความสะอาดระบบเตรยีมนม (ตลับ) 567.0000.009

สารทําความสะอาดระบบเตรยีมนม (ตลับ)

(สหรัฐอเมรกิา/แคนาดา/เม็กซิโก)

567.0000.004

แก้วตวงขนาด 1000 มล. 560.0002.653

แปรงทําความสะอาด 560.0003.728

แปรงขดลวด

(สําหรับอุปกรณ์เสรมิ SU05)

560.0001.019

แปรงท่อออ่น

(สําหรับอุปกรณ์เสรมิ FM/MS)

560.0007.380

แปรงทําความสะอาด 560.0003.716
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รายละเอยีดสินค้า หมายเลขสินค้า

ผ้าไมโครไฟเบอร์ 560.0002.315

เครือ่งมือปรับเครือ่งบด 560.0003.876

เครือ่งมือต่อตัวเติมอากาศ/ท่อออ่น 560.0522.696

ท่ียดึตัวกรอง

(อุปกรณ์เสรมิสําหรับถังน้ําภายใน)

560.0003.964

ตลับกรอง

(อุปกรณ์เสรมิสําหรับถังน้ําภายใน)

560.0004.630

แถบทดสอบความกระด้างของน้ํา

(อุปกรณ์เผ่ือเลือกสําหรับถังน้ําภายใน)

560.0004.060

ตัวขยายตะแกรงกรองหยดกาแฟ 560.0484.609

ตัวขยายตะแกรงกรองหยดกาแฟ

(ตัวเลือกตัวขยายตะแกรงกรองหยดกาแฟแบบชิ้นเดียว
(สหรัฐอเมรกิา))

560.0574.078
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4 ขอ้มลูระบตัุวเครือ่ง

4.1 ตาํแหนง่ของป้ายระบปุระเภท

4.1.1 เครือ่งชงกาแฟ

แผ่นป้ายระบปุระเภทของเครือ่งชงกาแฟอยูบ่นผนังภายในด้านขวามือ

4.1.2 เครือ่งทาํความเย็น SU12/UT12

แผ่นป้ายระบปุระเภทของเครือ่งทําความเยน็ SU12 อยูต่รงด้านซา้ยของชอ่งทําความเยน็

4.1.3 เครือ่งทาํความเย็น SU05

ป้ายระบปุระเภทสําหรับเครือ่งทําความเยน็ SU05 อยูท่ี่ผนังด้านในด้านซา้ย
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4.1.4 FSU

แผ่นป้ายระบปุระเภทของ Flavor Station (FSU, FSU60 CM) แบบติดต้ังใต้เคาน์เตอรอ์ยูท่ี่ด้านบนสดุของโครงเครือ่ง
ด้านซา้ย

4.1.5 FS (อุปกรณเ์ผ่ือเลือก)

แผ่นป้ายระบปุระเภทของ FS Flavor Station อยูท่ี่แผงด้านหลังภายในเครือ่ง

4.1.6 CW (อุปกรณเ์ผ่ือเลือก)

แผ่นป้ายระบปุระเภทของเครือ่งอุน่แก้วกาแฟอยูบ่รเิวณแผงด้านหลังภายในเครือ่ง
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4.1.7 AC200 (อุปกรณเ์ผ่ือเลือก)

แผ่นป้ายระบปุระเภทของ AC200 อยูท่ี่ด้านซา้ยของส่วนท่ีดึงออกได้

4.2 รหสัชนิด

4.2.1 เครือ่งชงกาแฟ

รหัสประเภท คาํอธบิาย

A600 เครือ่งชงกาแฟ (ทํางานอตัโนมัติเต็มรูปแบบ)

ซีรีส่์: A

ขนาดโดยรวม: 600

1G เครือ่งบด 1 เครือ่ง

2G เครือ่งบด 2 เครือ่ง

1IC Iced Coffee Module (IC)

1P 1 อุปกรณ์เติมผงเครือ่งด่ืม

2P 2 อุปกรณ์เติมผงเครือ่งด่ืม

CM CleanMaster

EC EasyClean

FM FoamMaster (นมรอ้นและเยน็, โฟมนมรอ้นและเยน็)

H1 หัวจา่ยน้ํารอ้นด้านซา้ย

H2 หัวจา่ยน้ํารอ้นกลาง

MS MilkSystem

NM NoMilk (เครือ่งชงกาแฟท่ีไม่มีระบบเตรยีมนม)

S1 ก้านสตีม

S2 Autosteam (ก้านสตีมท่ีมีเซ็นเซอรว์ดัอุณหภมิู)

S3 Autosteam Pro (ก้านสตีมท่ีมีเซ็นเซอรว์ดัอุณหภมิูและสามารถตีฟองนมใหไ้ด้ความสมํ่าเสมอตามท่ีคณุ
ต้องการ)

TS TwoStep (การผลิตฟองนมด้วยตนเองโดยใชเ้ครือ่งตีฟองไอน้ํา)

W2 ท่อจา่ยน้ํา/ถังน้ําภายในเสรมิ

4.2.2 อุปกรณเ์สรมิ

รหัสประเภท คาํอธบิาย

SU05 เครือ่งทําความเยน็ (5 ลิตร) ต้ังอยูถั่ดจากเครือ่งชงกาแฟ
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รหัสประเภท คาํอธบิาย

SU12 เครือ่งทําความเยน็ (12 l หรอื 2 x 4.5 l) ท่ีด้านขวาติดกับเครือ่งชงกาแฟ

KE200 หน่วยทําความเยน็ (4 ลิตร) ต้ังอยูถั่ดจากเครือ่งชงกาแฟ

MU โมดลูป๊ัมนม

UC05 ฐานเครือ่งทําความเยน็ (5 ลิตร) วางอยูใ่ต้เครือ่งชงกาแฟโดยตรง

UC09 ฐานเครือ่งทําความเยน็ (9 ลิตร) วางอยูใ่ต้เครือ่งชงกาแฟโดยตรง

UT12 เครือ่งทําความเยน็แบบใต้เคาน์เตอร ์(12 ลิตร หรอื 2 x 4.5 ลิตร)

FS30 Flavor Station บรรจุรสชาติ 3 ขวด

FSU30 Flavor Station แบบใต้เคาน์เตอรบ์รรจุรสชาติ 3 ขวด

CW เครือ่งอุน่แก้วกาแฟ

AC ระบบบัญชี

CC เครือ่งทอนเหรยีญ

CL ไม่ต้องใชเ้งนิสด

CV เครือ่งแยกประเภทเหรยีญ

FM FoamMaster (นมรอ้นและเยน็, โฟมนมรอ้นและเยน็)

EC EasyClean

CM CleanMaster

MS MilkSystem

คู่ เครือ่งทําความเยน็ท่ีดัดแปลงสําหรับการใชง้านพรอ้มกันกับเครือ่งชงกาแฟสองเครือ่ง
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5 รายละเอยีดของเครือ่งชงกาแฟ

5.1 เครือ่งชงกาแฟ
เครือ่งชงกาแฟ A600 มีตัวเลือกมากมาย เราได้ใส่รูปภาพตัวอยา่งการจดัวางเอาไวเ้พ่ือใหค้ณุเหน็ภาพรวมของเครือ่งชง
กาแฟ โปรดทราบวา่เครือ่งชงกาแฟของคณุอาจมีลักษณะแตกต่างจากรูปภาพตัวอยา่งการจดัวางน้ี

ช่องแบบสอดด้วยตนเอง

กรวยใส่เมล็ดกาแฟ

ตัวล็อกฝาหน้าเครื่องชง
กาแฟ

หัวจ่ายน้ำร้อน

กรวยใส่ผงกาแฟ (อุปกรณ์
เผื่อเลือก)

แผงหน้าปัดควบคุม (จอสัมผัสขนาด 8
นิ้ว)

หัวจ่ายที่สามารถปรับความสูงได้แบบ
อัตโนมัติ

ก้านปล่อยไอน้ำ (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

ถาดรองน้ำพร้อมด้วยตะแกรงกรอง
หยดกาแฟ

5.1.1 ส่วนประกอบมาตรฐาน
– หน้าจอสัมผัสขนาด 8"

– เครือ่งบดเครือ่งท่ีหน่ึง (ด้านหลังทางซา้ยมือ)

– หัวจา่ยน้ํารอ้น

– หัวจา่ยท่ีสามารถปรับความสงูได้อตัโนมัติ

– ท่อจา่ยน้ํา

– รองรับไฟล์วดีิโอ

– ขาขนาด 40 มม.

5.1.2 ส่วนประกอบเสรมิ
– iQFlow

– CleanMaster

– เครือ่งบดเครือ่งท่ีสอง (ด้านหลังทางขวามือ)
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– กรวยใส่ผงกาแฟ

– กรวยใส่ผงกาแฟกรวยท่ีสอง (ทางซา้ยมือด้านหน้า)

– Iced Coffee Module (ด้านหน้าทางขวา)

– ก้านสตีม

– Autosteam (ก้านสตีมท่ีมีเซ็นเซอรว์ดัอุณหภมิู)

– Autosteam Pro (ก้านสตีมท่ีมีเซ็นเซอรว์ดัอุณหภมิูและสามารถตีฟองนมใหไ้ด้ความสมํ่าเสมอตามท่ีคณุต้องการ)

– ชอ่งใส่นม 2 ชนิด

– ชอ่งส่งกาแฟบด

– กรวยใส่ผงและเมล็ดกาแฟแบบล็อกได้

– เซ็นเซอรต์รวจจบัถ้วย

– การจดจาํถ้วยด้วยระบบแสง

– การชงแก้วแรก

– ขาขนาด 7 มม.

– ขาปรับระดับขนาด 70 มม.

– ขาปรับระดับขนาด 100 มม.

– ทัชแพดเป็นคณุสมบัติท่ีชว่ยใหผู้้ใชท่ี้น่ังเก้าอีร้ถเข็นสามารถใชง้านเครือ่งได้

– ชดุเครือ่งมือประกอบถัง (ไม่เชื่อมต่อกับ Iced Coffee Module)

– บรกิารดิจทัิลของ Frank
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5.1.3 ช้ินส่วนของเครือ่งชงกาแฟ

โมดูลการชงกาแฟ

เครื่องทำกาแฟเย็น (ตัวเลือกเสริม)

กรวยใส่ผงกาแฟ (อุปกรณ์เผื่อเลือก)กรวยใส่เมล็ดกาแฟ

ภาชนะใส่กาแฟบด

ถังเก็บน้ำภายใน (อุปกรณ์เผื่อเลือก) ถาดรองน้ำพร้อมด้วยตะแกรงกรองหยดกาแฟ
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5.2 อุปกรณเ์สรมิ

5.2.1 ช้ินส่วนตา่งๆ ของเครือ่งทาํความเย็น

ภาชนะบรรจุนม ภาชนะทําความสะอาด

ตลับใส่สารทําความสะอาด

สวติชเ์ปิด/ปิด

หน้าจอแสดงผลอุณหภมิู

ตัวล็อกฝาหน้าเครือ่งชงกาแฟ

(เฉพาะ CleanMaster เท่าน้ัน)

SU05



Franke Kaffeemaschinen AG รายละเอยีดของเครือ่งชงกาแฟ | 5

คู่มือผู้ใช ้A600 25

5.2.2 Flavor Station FS/FSU EC

เฟลเวอรส์เตชั่นคือส่วนประกอบเสรมิท่ีสามารถรังสรรค์เมนูแปลกใหม่ คณุสามารถใชเ้ฟลเวอรส์เตช่ันเพ่ือแต่งเติมเพ่ิม
รสชาติใหเ้ครือ่งด่ืมได้มากถึง 6 รสชาติ

5.2.3 เครือ่งอุน่แกว้กาแฟ

แก้วกาแฟท่ีอุน่รอ้นชว่ยใหค้ณุได้ด่ืมดํ่ากับกาแฟอยา่งเต็มรสชาติ เครือ่งอุน่แก้วกาแฟท่ีมีช้ันวางทําความรอ้นส่ีช้ันซึ่งติดต้ัง
เข้ากับเครือ่งชงกาแฟของคณุได้อยา่งพอดี
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5.2.4 ระบบบัญชี

ระบบบัญชีจะประมวลผลการชาํระเงนิทกุรูปแบบ และบันทึกข้อมลูบัญชีท้ังหมด

อนิเทอรเ์ฟซ:

– VIP

ระบบการชาํระเงนิ:

– เครือ่งแยกประเภทเหรยีญ

– เครือ่งทอนเหรยีญ

– เครือ่งรูดบัตร

5.2.5 Iced Coffee Module

– Iced Coffee Module อยูท่างขวาด้านหน้าเครือ่งชงกาแฟ

– Iced Coffee Module จะรักษาความเยน็ของกาแฟท่ีเพ่ิงชงเสรจ็ใหม่ๆ ใหต้ํ่ากวา่ 40 °C เสมอ

– หน่วยน้ีเป็นอุปกรณ์เผ่ือเลือกและไม่สามารถดัดแปลงเพ่ิมเติมได้
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– Iced Coffee Module จะได้รับการทําความสะอาดโดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทําความสะอาดเครือ่งชงกาแฟท่ี
มีอยูแ่ล้ว ซึ่งหมายความวา่ไม่จาํเป็นต้องทําความสะอาดเพ่ิมเติมด้วยตนเอง และไม่มีความจาํเป็นต้องใชส้ารทําความ
สะอาดแยกต่างหาก

กาแฟเย็นเอสเปรสโซ่เย็น อเมริกาโน่เย็น คาเฟ่ลาเต้เย็นคาปูชิโนเย็น ลาเต้ มัคคิอาโต้เย็น

Iced Coffee Module เปิดโอกาสใหค้ณุทําเครือ่งด่ืมเยน็ต่างๆ ได้มากมาย เชน่ เอสเปรสโซเ่ยน็ กาแฟเยน็ และอเมรกิาโน่
เยน็ คณุสามารถเติมนม ฟองนม และ/หรอืน้ําเชื่อมลงในเครือ่งด่ืมเหล่าน้ีได้ด้วย

5.3 ภาพรวมโหมดการทาํงานตา่งๆ
โหมดการทํางานท่ีเหมาะกับคณุข้ึนอยูกั่บการใชง้านเครือ่งชงกาแฟ เมนูเครือ่งด่ืม และความต้องการของลกูค้า 
ชา่งเทคนิคยนิดีท่ีจะชว่ยต้ังค่าโหมดการทํางานท่ีเหมาะสมกับคณุ

5.3.1 อนิเทอรเ์ฟซผูใ้ช้

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่ เอสเปรสโซ่ 2 ช็อต

คาฟเฟ่ครีม่า ไอนํ้า นํ้าชา

1 2

1 ใชโ้ลโก้ Franke สําหรับเปล่ียนไปมาระหวา่งระดับ
การซอ่มบํารุงและเมนูเครือ่งด่ืม

2 เล่ือนไปข้างหน้าหรอืข้างหลัง



5 | รายละเอยีดของเครือ่งชงกาแฟ Franke Kaffeemaschinen AG

28 คู่มือผู้ใช ้A600

5.3.2 โหมดการทาํงาน Cash Register

คาฟเฟ่ครีม่า ริสเทรตโต้ นํ้าชา ช็อกโกชิโน่

เอสเปรสโซ่ เฮเซลนัทคาปูชิโน ดับเบิลเอสเปรสโซ่ ลาเต้ มัคคิอาโต้

ช็อคโกแลต
วานิลลา ลาเต้ มัค

คิอาโต้

Cash Register คือโหมดการทํางานสําหรับเครือ่งชงกาแฟท่ีมีพนักงานบรกิาร คณุสามารเลือกซื้อเมนูอืน่ ขณะท่ีเครือ่งชง
กาแฟกําลังชงเครือ่งด่ืมอยูไ่ด้

โครงสรา้งของอนิเทอรเ์ฟซผูใ้ช้
– ระดับท่ี 1: เมนูเครือ่งด่ืมสงูสดุ 5 หน้า ภายในหน้าจะประกอบด้วยเมนูเครือ่งด่ืมท่ีทําได้ สถานะการชงเครือ่งด่ืม และ

เครือ่งด่ืมท่ีอยูใ่นคิว

– ระดับท่ี 2: แสดงปุ่มเครือ่งด่ืม 4, 9 หรอื 16 ปุ่มต่อหน้า

การปรบัแตง่เฉพาะบคุคล
– การแสดงผล: 2x2, 3x3 หรอื 4x4 เมนูเครือ่งด่ืมต่อหน้า

– รูปภาพ: ภาพเสมือนจรงิและภาพวาด

5.3.3 โหมดการทาํงาน Quick Select

เอสเปรสโซ่ เฮเซลนัทคาปูชิโน ช็อกโกชิโน่

คาฟเฟ่ครีม่า ไอนํ้า นํ้าชา

โหมดการทํางาน Quick Select คือการต้ังค่ามาตรฐานสําหรับเครือ่งชงกาแฟแบบบรกิารตนเอง เม่ือลกูค้าเลือกเครือ่งด่ืม
ลกูค้าสามารถเลือกตัวเลือกสําหรับเครือ่งด่ืมน้ันในข้ันตอนท่ีสองได้ หากคณุเปิดใชง้านตัวเลือกสําหรับเครือ่งด่ืม

โครงสรา้งของอนิเทอรเ์ฟซผูใ้ช้
– ระดับท่ี 1: เมนูเครือ่งด่ืมสงูสดุ 5 หน้า; สามารถแสดงปุ่มผลิตภัณฑ์ 6, 12 หรอื 20 รายการต่อหน้า

– ระดับท่ี 2: ปรับเปล่ียนเครือ่งด่ืม เลือกตัวเลือกผลิตภัณฑ์ เริม่ต้นกระบวนการเตรยีมเครือ่งด่ืม

การปรบัแตง่เฉพาะบคุคล
– แสดง 2x3, 3x4 หรอื 4x5 เมนูเครือ่งด่ืมต่อหน้า

– เปิดใชง้านโหมดเครดิต
– การจดัเรยีงเครือ่งด่ืมเฉพาะบคุคล

5.3.4 โหมดการทาํงานรว่มกับ Credit Mode

Credit Mode ใชง้านได้กับทกุโหมดการทํางาน และทําใหร้าคาผลิตภัณฑ์ เครดิต และการขาดเครดิตปรากฏชัดเจนบนแผง
หน้าปัดควบคมุ
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คณุไม่สามารถเพ่ิมตัวเลือกสําหรับเครือ่งด่ืมในสถานะ Drink Selection ได้หากอยูใ่น Credit Mode 
คณุสามารถเปิดใชง้าน Credit Mode ได้ในเมนู My settings ใต้ 1 Set machine > 1.12 Payment เลือก Activate payment

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่ เอสเปรสโซ่ 2 ช็อต

คาฟเฟ่ครีม่า ไอนํ้า นํ้าชา

£3.00 £3.00£3.00

£3.00£3.00 £3.00

เครดิต: £4.50

การแสดงผล
– ราคาเครือ่งด่ืม

– เครดิต

– เครดิตท่ียังขาดอยู่

5.4 บรกิารดิจทัิลของ Frank (บรกิารเผ่ือเลือก)
บรกิารดิจทัิลของเราพัฒนาข้ึนเป็นพิเศษสําหรับกลุ่มเครือ่งชงกาแฟของ Franke เพ่ือใหค้ณุสามารถควบคมุและมองเหน็
ภาพรวมของกิจกรรม รวมท้ังข้อมลูท้ังหมดเก่ียวกับเครือ่งชงกาแฟได้อยา่งชัดเจน การบํารุงรักษาจากระยะไกลท่ีควบคมุ
จากส่วนกลาง เชน่ การอปัเดตซอฟต์แวรแ์ละการกําหนดค่า ทําใหไ้ม่จาํเป็นต้องเข้าไปชว่ยเหลือในสถานท่ีแต่อยา่งใด

คณุสามารถรับข้อมลูเพ่ิมเติมจากชา่งซอ่มบํารุงของ Franke หรอืในเวบ็ไซต์ของ Franke ได้
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6 การติดต้ัง

6.1 การเตรยีมการ
– ต้องใชอุ้ปกรณ์ตัดไฟรัว่ (RCCB) เพ่ือปกป้องการเชื่อมต่อกับแหล่งจา่ยไฟหลักของเครือ่งชงกาแฟ

– ต้องมีสวติชท่ี์สามารถตัดไฟจากทกุข้ัวแหล่งจา่ยไฟ

– ท่อจา่ยน้ําหลักต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ ข้อกำหนดของแหล่งจ่ายน้ำ [} 31] รวมท้ังข้อบังคับของรัฐบาล รัฐ และท้องท่ี

– เครือ่งชงกาแฟต้องต่อกับแหล่งจา่ยน้ําโดยใชช้ดุท่อออ่นท่ีใหม้าพรอ้มเครือ่ง หา้มใชท้่อออ่นส่งน้ําท่ีนอกเหนือไปจาก
ท่อออ่นข้างต้น

– เตรยีมถาดรองแก้วท่ีม่ันคงและเหมาะกับการใชง้าน (น้ําหนักบรรทกุข้ันตํ่า 150 กก.) แผงควบคมุการใชง้านควรอยูใ่น
ระดับสายตา

คณุต้องเตรยีมการเหล่าน้ีใหเ้รยีบรอ้ย มิฉะน้ันชา่งเทคนิคจะไม่สามารถติดต้ังเครือ่งชงกาแฟใหค้ณุได้ ชา่งเทคนิคจะติด
ต้ังเครือ่งชงกาแฟและดําเนินการทดสอบเบ้ืองต้น รวมถึงสอนวธิใีชฟ้งัก์ชั่นพ้ืนฐานต่างๆ อกีด้วย

6.2 ขนาด
ขนาดท้ังหมดมีหน่วยเป็น mm
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การเชื่อมต่อท่อออ่นในเคาน์เตอร์

ข้อสังเกต
ความเสียหายจากความรอ้นสูง
หากพ้ืนท่ีวา่งบรเิวณด้านข้างและด้านบนของเครือ่งชงกาแฟไม่มากพอ อาจเกิดความรอ้นสะสมในเครือ่งชงกาแฟและเป็น
เหตใุหช้าํรุดเสียหาย

a) ติดต้ังเครือ่งชงกาแฟและเวน้พ้ืนท่ีวา่งตามระยะท่ีกําหนด

b) ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไม่มีส่ิงกีดขวางพ้ืนท่ีท่ีเวน้วา่งไว้

ระยะหา่งข้ันตํ่า
– แผงด้านหลัง: 50 mm

– ด้านบน: 200 mm (สําหรับการเติมและการถอดกรวยใส่เมล็ดกาแฟ)

– ด้านขวา: 100 mm (สําหรับเปิดฝาหน้าเครือ่ง)

สามารถใชข้าปรับระดับเผ่ือเลือกเพ่ือชดเชยในกรณีท่ีความสงูไม่เท่ากันหรอืแตกต่างกันได้

6.2.1 ขาปรบัระดับ
ขาท่ีมีความสงูตายตัวท่ี 40 มม. รวมอยูใ่นรายการสินค้าท่ีจดัส่ง หากไม่ได้เลือกอุปกรณ์เผ่ือเลือกอืน่ไวเ้ม่ือส่ังซื้อเครือ่งชง
กาแฟ ท้ังน้ี คณุสามารถเลือกขาปรับระดับท่ีมีความสงู 70 หรอื 100 มม. ได้ คณุสามารถส่ังขาต้ังท่ีมีความสงูคงท่ี 7 มม. ได้
เชน่กัน

สามารถใชข้าปรับระดับเพ่ือชดเชยในกรณีท่ีความสงูไม่เท่ากันหรอืแตกต่างกันได้

6.3 ขอ้กาํหนดของแหลง่จา่ยนํ้า

6.3.1 ทอ่จา่ยนํ้าหลัก

แรงดันน้ํา 0,8-8,0 bar

อตัราการไหล >100 ml/s

อุณหภมิูน้ํา <25 °C
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การเชื่อมต่อกับท่อจา่ยน้ําหลัก G3/ข้อต่อแบบสวมอดัและท่อโลหะขนาด 8 น้ิว l = 1500
mm

ต่อเข้ากับชดุท่อออ่นท่ีใหม้าเท่าน้ัน

– ท่อจา่ยน้ําหลักต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของข้อมลูทางเทคนิคและสอดคล้องกับข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องของรัฐบาล รัฐ
และท้องท่ี

– ท่อจา่ยน้ําหลักต้องมีอุปกรณ์ป้องกันน้ําไหลยอ้น

– ท่อจา่ยน้ําหลักต้องติดต้ังวาล์วหยดุการจา่ยน้ําและเช็ควาล์วท่ีมีตัวกรองต้นน้ําอยูใ่นจุดท่ีตรวจสอบได้ ตัวกรองต้อง
สามารถถอดทําความสะอาดได้

– หา้มใชน้ํ้าท่ีผ่านกระบวนการขจดัแคลเซียมในครัวเรอืน

– ไส้กรองท่ีน้ําหมนุวนรอบแกนได้อยา่งน้อย 100 รอบ/น้ิว (UL)

6.3.2 การกาํหนดความกระดา้งของนํ้าดว้ยแถบวดั

ข้อสังเกต
ความเสียหายของเครือ่งชงกาแฟท่ีเกิดจากการสะสมของตะกรัน
หากการต้ังค่าความกระด้างของน้ําไม่ถกูต้อง อาจเกิดตะกรันในเครือ่งชงกาแฟได้ ตะกรันอาจทําใหเ้ครือ่งชงกาแฟเสีย
หายได้

a) วดัความกระด้างของน้ําระหวา่งการทดสอบ จากน้ันต้ังค่าความกระด้างของน้ําในเมนูการทดสอบตามการวดั

ระดับความกระด้างของน้ําท่ีใชจ้ะเป็นตัวกําหนดความสามารถของตัวกรองน้ํา หากทราบระดับความกระด้างในโปรแกรม
เครือ่งแล้ว เครือ่งชงกาแฟจะแจง้ใหเ้ปล่ียนตัวกรองในเวลาท่ีถกูต้องโดยอตัโนมัติ

แถบวดัความกระด้างของน้ําในบรรจุภัณฑ์

1. นําแถบวดัออกจากบรรจุภัณฑ์

2. จุม่แถบวดัลงในน้ําเป็นเวลา 1 วนิาที

3. ค่อยๆ สลัดน้ําส่วนเกินออก

ð สีของแถบวดัจะเปล่ียนไป

4. หลังจากผ่านไปหน่ึงนาที ใหอ้า่นค่าความกระด้าง
ของน้ํา ความกระด้างของน้ําต้องสอดคล้องกับ
จาํนวนของชอ่งสีแดง

5. ป้อนผลลัพธท่ี์วดัได้ลงในเมนูการบํารุงรักษาบน
เครือ่ง การต้ังค่าน้ํา

ระดับความกระดา้ง ผลลัพธท่ี์แสดงบนแถบวดั ความกระดา้งของนํ้า

1 1 x สีแดง >5° dH/>6°e/>9°fH

2 2 x สีแดง >10° dH/>13°e/>18°fH

3 3 x สีแดง >15° dH/>19°e/>27°fH

4 4 x สีแดง >20° dH/>25°e/>36°fH
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ระดับความกระดา้ง ผลลัพธท่ี์แสดงบนแถบวดั ความกระดา้งของนํ้า

5 5 x สีแดง >25° dH/>31°e/>45°fH

ความจุของตัวกรองน้ำ Claris

ความกระดา้งของนํ้า 1 2 3 4 5

ความจุของตัวกรอง 500 ลิตร 300 ลิตร 200 ลิตร 150 ลิตร 100 ลิตร

อายกุารใชง้านเป็นจาํนวนเดือน 10 8 6 4 2

6.3.3 คณุภาพนํ้า

ผลรวมความกระด้าง: 4–8° dH GH (ผลรวมความกระด้างของน้ําตามมาตรฐาน
เยอรมนี)

7–14° fH GH (ผลรวมความกระด้างของน้ําตามมาตรฐาน
ฝรัง่เศส)

4.2–8.3 GPG

70–140 ppm (มก./ล.)

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

ปรมิาณกรด/ค่า pH 6.5–7.5 pH

ปรมิาณคลอรนี < 0.5 มก./ล.

ปรมิาณคลอไรด์ < 30 มก./ล.

TDS (ค่าของปรมิาณแรธ่าตตุ่างๆ ท่ีละลายอยูใ่นน้ํา) 30–150 ppm (มก./ล.)

สภาพการนําไฟฟา้ (ท่ีวดัแล้ว) 50–200 µS/ซม. (ไมโครซีเมนส์)

ปรมิาณเหล็ก < 0.3 มก./ล.

– สี: ใส

– รสชาติ: สดชื่นและไม่มีรสชาติ

– กล่ิน: ไม่มีกล่ินท่ีรับรูไ้ด้

– ไม่มีเศษสนิมในน้ํา

– รเีวริส์ออสโมซิส: น้ําต้องมีปรมิาณแรธ่าตตุ่างๆ ท่ีละลายอยูใ่นน้ําอยา่งน้อย 30-50 ppm (30-50 มก./ล.) เพ่ือ
ป้องกันไม่ใหน้ํ้าล้นหม้อต้ม

การประเมินอนัตรายตอ่การกัดกรอ่น
คณุสามารถใชส้ตูรต่อไปน้ีในการประเมิน:

ผลคํานวณสภาพการนําไฟฟา้ = ค่าสภาพการนําไฟฟา้ท่ีวดัได้ [μS/cm] – (ผลรวมความกระด้าง [dH GH] x ค่าคงท่ี)

– ค่าสภาพการนําไฟฟา้ท่ีวดัได้เป็น μS/cm

– ผลรวมความกระด้างท่ีวดัได้เป็น dH GH

– ค่าคงท่ี = 30 [μS/cm]/[ dH GH]

ผลคาํนวณสภาพการนาํไฟฟา้ อนัตรายต่อการกัดกรอ่น

<200 μS/cm ต่ํา

200 – 500 μS/cm กลาง

>500 μS/cm สงู

ตัวอยา่งการคาํนวณ:
– ค่าสภาพการนําไฟฟา้ท่ีวดัได้คือ 700 μS/cm
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– ผลรวมความกระด้างท่ีวดัได้คือ 18 dH GH

– ผลคํานวณสภาพการนําไฟฟา้ = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

ผลลัพธเ์ท่ากับ 160 μS/cm ซึ่งหมายความวา่อนัตรายต่อการกัดกรอ่นอยูใ่นระดับตํ่า

6.3.4 ทอ่ระบายนํ้า
– ท่อระบาย: ความลึก = 20 mm ความยาว = 2000 mm

– ข้อต่อสําหรับท่อกาลักน้ําท่ีอยูต่ํ่ากวา่
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7 การเติมและการเท

7.1 การเติมเมล็ดกาแฟ

คำเตือน
อนัตรายจากการบาดเจบ็
หากมีวตัถอุยูใ่นกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรอืเครือ่งบด เศษชิ้นส่วนของวตัถน้ัุนอาจกระเด็นออกมาและเป็นเหตใุหค้ณุได้รับบาด
เจบ็

a) หา้มใส่วตัถใุดๆ ลงไปในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรอืเครือ่งบดโดยเด็ดขาด

ข้อสังเกต
เครือ่งด่ืมรสชาติแย่
น้ํามันท่ีเมล็ดกาแฟคายออกมาจะเกาะเป็นคราบบางๆ อยูภ่ายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ น้ํามันดังกล่าวจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเรว็
และส่งผลใหเ้ครือ่งด่ืมมีรสชาติแยล่งอยา่งรวดเรว็

a) กําจดัคราบน้ํามันภายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟทกุวนั

b) ใชผ้้าแหง้หรอืผ้าชบุน้ําเปล่าเพียงอยา่งเดียวแล้วบิดใหห้มาด

c) หา้มใชส้ารทําความสะอาดใดๆ เน่ืองจากจะทําใหร้สชาติกาแฟผิดเพ้ียนไป

เติมเมล็ดกาแฟลงในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ
เติมผงกาแฟท่ีเหมาะสําหรับเครือ่งชงกาแฟอตัโนมัติลงในกรวยใส่ผงกาแฟ

1. ถอดฝากรวยใส่เมล็ดกาแฟ

2. เติมเมล็ดกาแฟ

3. ปิดฝาใหส้นิท
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7.2 การเติมผงกาแฟ

1. ถอดฝากรวยใส่ผงกาแฟ

2. เติมผงกาแฟท่ีเหมาะสมสําหรับเครือ่งจา่ยเครือ่งด่ืม
อตัโนมัติ

3. ปิดฝาใหส้นิท

7.3 การเติมเครือ่งทาํความเย็น

ระวัง
เช้ือโรคในนมท่ีไม่ไดผ้่านการพาสเจอรไ์รส์
เชื้อโรคในนมท่ีไม่ได้ผ่านการพาสเจอรไ์รส์น้ันเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

a) หา้มใชน้มท่ีไม่ได้ผ่านการพาสเจอรไ์รส์

b) ใชเ้ฉพาะนมท่ีได้ผ่านการพาสเจอรไ์รส์หรอืนมสามารถเก็บไวไ้ด้เป็นเวลานาน

ข้อสังเกต
เครือ่งชงกาแฟอาจไดรั้บความเสียหาย
การใชข้องเหลวผิดประเภทอาจทําใหเ้ครือ่งชงกาแฟเสียหาย

a) เติมนมลงในภาชนะใส่นมเท่าน้ัน

b) ใชน้ํ้าและสารทําความสะอาดออ่นๆ เพ่ือทําความสะอาดภาชนะใส่นม
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ข้อสังเกต
นมบดู
อากาศท่ีไม่เยน็พอและการดแูลสขุอนามัยท่ีไม่เพียงพอสามารถทําใหน้มบดูได้

a) ใชเ้ฉพาะนมท่ีเยน็แล้วเท่าน้ัน (2-5 °C)

b) เก็บนมไวใ้นชอ่งแชเ่ยน็ในชว่งเวลาทําการเท่าน้ัน เก็บนมไวใ้นตู้เยน็นอกเวลาทําการ เชน่ ในตอนกลางคืน

c) ทําความสะอาดอุปกรณ์และเครือ่งทําความเยน็วนัละครัง้

d) สัมผัสสายดดู ด้านนอกของภาชนะใส่นม และฝาปิดภาชนะใส่นมหลังทําความสะอาดมือของคณุแล้ว หรอืเม่ือสวมใส่
ถงุมือชนิดใชแ้ล้วท้ิงเท่าน้ัน

e) วางฝาของภาชนะและสายดดูบนพ้ืนผิวท่ีสะอาดเท่าน้ัน

เครือ่งชงกาแฟจะทดสอบความพรอ้มใชข้องระบบเตรยีมนมโดยก่ึงอตัโนมัติ หลังจากการทําความสะอาดหรอืเติมนม โปรด
ปฏบัิติตามคําแนะนําในข้อความแจง้เตือน คณุสามารถดขู้อความแจง้เตือนผ่านทางแดชบอรด์

7.3.1 เครือ่งทาํความเย็น SU05

1. เปิดฝาหน้าเครือ่ง

2. เปิดเครือ่งทําความเยน็

ð หน้าจอจะแสดงอุณหภมิูปัจจุบันในชอ่งทําความ
เยน็

3. ถอดฝาของภาชนะใส่นมและท่อดดู แล้ววางบนพ้ืน
ผิวท่ีสะอาด

4. เติมนมเยน็ลงในภาชนะใส่นมท่ีบรรจุได้สงูสดุ 5 ลิตร

5. ปิดฝาภาชนะใส่นม

6. ดันภาชนะใส่นมกลับเข้าชอ่งทําความเยน็

7. ปิดฝาหน้าเครือ่ง
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7.3.2 เครือ่งทาํความเย็น SU12/UT12

1. เปิดฝาหน้าเครือ่ง

2. เปิดเครือ่งทําความเยน็

ð หน้าจอจะแสดงอุณหภมิูปัจจุบันในชอ่งทําความ
เยน็

3. ดึงภาชนะใส่นมออกมาจนถึงจุดท่ีมองเหน็ฝาสไลด์
ของภาชนะท้ังฝาเท่าน้ัน

4. ดันฝาสไลด์ไปด้านหลัง

5. เติมนมเยน็ลงในภาชนะใส่นม

6. ปิดตัวล็อกสไลด์

7. ดันภาชนะใส่นมกลับเข้าชอ่งทําความเยน็

8. ปิดฝาหน้าเครือ่ง

7.4 การเติม Flavor Station FS EC
สวติชส์ําหรับเปิดเฟลเวอรส์เตชั่นอยูท่างซา้ยมือของแผงด้านหลังภายในเครือ่ง

1. ใชก้ญุแจเพ่ือปลดล็อกเฟลเวอรส์เตชั่น
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2. กดปุ่ม แล้วเปิดเฟลเวอรส์เตช่ัน

3. เปิดใชง้านเฟลเวอรส์เตช่ัน

4. ยกท่ีวางขวดข้ึน

5. วางขวดลงในเฟลเวอรส์เตช่ัน

6. กดท่ีวางขวดลง

7. เล่ือนข้ัวต่อท่อออ่นข้ึนมา แล้วต่อกับท่อออ่น

8. ใส่ท่อออ่นเข้าไปในขวด

9. กดข้ัวต่อท่อออ่นลงบนปากขวด

10. ปิดเฟลเวอรส์เตชั่น

7.5 การปรบัความหยาบและความละเอยีดของเมล็ดกาแฟ

คำเตือน
อนัตรายจากการบาดเจบ็
หากมีวตัถอุยูใ่นกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรอืเครือ่งบด เศษชิ้นส่วนของวตัถน้ัุนอาจกระเด็นออกมาและเป็นเหตใุหค้ณุได้รับบาด
เจบ็

a) หา้มใส่วตัถใุดๆ ลงไปในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรอืเครือ่งบดโดยเด็ดขาด

ข้อสังเกต
การทาํงานไดไ้ม่เต็มท่ี
หากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่ผงกาแฟไม่ได้ล็อกเข้าท่ีอยา่งถกูต้อง เครือ่งชงกาแฟอาจทํางานได้ไม่เต็มท่ีและส่งผล
ใหค้ณุภาพของเครือ่งด่ืมลดลง

a) ดันตัวเล่ือนล็อกกลับจนสดุ
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เครือ่งมือปรับเครือ่งบด (560.0003.876)

การปรับความหยาบและความละเอยีดของเมล็ดกาแฟส่งผลต่อปรมิาณของกาแฟ ดังน้ันคณุจงึต้องปรับเทียบเครือ่งบด
หลังจากท่ีปรับความหยาบและความละเอยีดของเมล็ดกาแฟ

หากต้องการ คณุสามารถปรับความหยาบและความละเอยีดของเมล็ดกาแฟท่ีเครือ่งบดแต่ละเครือ่งได้

1. ดึงตัวเล่ือนล็อกมาข้างหน้าจนสดุ

2. ยกกรวยใส่เมล็ดกาแฟข้ึน แล้วถอดออก

3. ใชเ้ครือ่งมือปรับเครือ่งบดเพ่ือปรับความหยาบและ
ความละเอยีดของเมล็ดกาแฟ หากจาํเป็น

ð หมนุทวนเข็มนาฬิกาหากต้องการเมล็ดกาแฟท่ีบด
ละเอยีด

ð หมนุตามเข็มนาฬิกาหากต้องการเมล็ดกาแฟท่ีบด
หยาบ

4. ตรวจสอบเมล็ดกาแฟบดท่ีได้และปรับความหยาบ
หรอืความละเอยีด หากจาํเป็น

ð +2: หยาบมาก / 0: ปกติ / -2: ละเอยีดมาก

5. ต่อกรวยใส่เมล็ดกาแฟกลับเข้าท่ี

6. ดันตัวเล่ือนล็อกกลับจนสดุ
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7.6 การเทเมล็ดกาแฟออกจากกรวยใส่เมล็ดกาแฟ

1. ดึงตัวเล่ือนล็อกมาข้างหน้าจนสดุ

2. ยกกรวยใส่เมล็ดกาแฟข้ึน แล้วถอดออก

3. เทเมล็ดกาแฟออกจากกรวย จากน้ันทําความสะอาด
แล้วเช็ดใหแ้หง้

4. ดันตัวเล่ือนล็อกกลับจนสดุ

ข้อสังเกต
การทาํงานไดไ้ม่เต็มท่ี
หากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่ผงกาแฟไม่ได้ล็อกเข้าท่ีอยา่งถกูต้อง เครือ่งชงกาแฟอาจทํางานได้ไม่เต็มท่ีและส่งผล
ใหค้ณุภาพของเครือ่งด่ืมลดลง

a) ดันตัวเล่ือนล็อกกลับจนสดุ

7.7 การเทผงกาแฟออกจากกรวยใส่ผงกาแฟ

ระวัง
การถกูบาด/หนีบทับ
คณุอาจถกูบาดหรอืถกูหนีบทับจากเฟอืงรูปตัวหนอนของกรวยใส่ผงกาแฟ

a) ทําความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟด้วยความระมัดระวงั

ข้อสังเกต
การปนเป้ือนจากผงกาแฟ
ผงกาแฟอาจรว่งหล่นจากกรวยใส่ผงกาแฟ

a) ถือกรวยใส่ผงกาแฟในลักษณะต้ังตรงก่อนเคล่ือนยา้ยทกุครัง้ รวมท้ังดใูหแ้น่ใจวา่กรวยปิดอยู่
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1. ดึงตัวเล่ือนล็อกมาข้างหน้าจนสดุ

2. ยกกรวยใส่ผงกาแฟข้ึน แล้วถอดออก

3. เทผงกาแฟออกจากกรวย จากน้ันทําความสะอาด
แล้วเช็ดใหแ้หง้

4. ต่อกรวยใส่ผงกาแฟกลับเข้าท่ี

5. ดันตัวเล่ือนล็อกกลับจนสดุ

ข้อสังเกต
การทาํงานไดไ้ม่เต็มท่ี
หากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่ผงกาแฟไม่ได้ล็อกเข้าท่ีอยา่งถกูต้อง เครือ่งชงกาแฟอาจทํางานได้ไม่เต็มท่ีและส่งผล
ใหค้ณุภาพของเครือ่งด่ืมลดลง

a) ดันตัวเล่ือนล็อกกลับจนสดุ

7.8 การเทกาแฟบดออกจากภาชนะใส่กาแฟบด

ข้อสังเกต
การสะสมของเช้ือรา
เศษกาแฟท่ีตกค้างอาจเป็นเหตใุหเ้กิดการสะสมของเชื้อรา

a) เทกาแฟบดออกจากภาชนะแล้วทําความสะอาดอยา่งน้อยวนัละหน่ึงครัง้

1. เปิดฝาหน้าของเครือ่งชงกาแฟ

ð ข้อความฝาหน้าเปิดจะปรากฏข้ึนบนอนิเท
อรเ์ฟซผู้ใช้
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2. ถอดภาชนะใส่กาแฟบดออกมา

3. เทกาแฟบดออกจากภาชนะ จากน้ันทําความสะอาด
ภาชนะใส่กาแฟบดแล้วเช็ดใหแ้หง้

4. ใส่ภาชนะใส่กาแฟบดและปิดฝาหน้าเครือ่ง

7.9 เทนํ้าออกจากถาดรองนํ้า
ทําความสะอาดถาดรองน้ําเม่ือมีข้อความปรากฏข้ึนท่ีแผงหน้าปัดควบคมุซึ่งขอใหค้ณุทําเชน่น้ัน

ข้อสังเกต
การจดัการท่ีไม่เหมาะสม
ของเหลวอาจรัว่ไหลออกจากถาดรองน้ําได้

a) เคล่ือนยา้ยและเทถาดรองน้ําอยา่งระมัดระวงั

ü ข้อความถาดรองน้ําเต็มจะแสดงบนแผงหน้าปัด
ควบคมุ

ถาดรองนํ้าเต็มแล้ว

ถาดรองนํ้าเต็มแล้ว เทนํ้าออก
จากถาดรองนํ้า

ยนืยนั

1. ดึงถาดรองน้ําออก

2. ถอดตะแกรงรองน้ําออก

3. ถอดกถาดรองน้ําออก

4. ทําความสะอาดและเช็ดถาดรองน้ําและตะแกรงรอง
น้ําใหแ้หง้
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5. วางตะแกรงรองน้ําไวบ้นถาดรองน้ํา

6. ดันถาดรองน้ําเข้าไปในเครือ่งชงกาแฟ

7. แตะยืนยัน

ไม่มีถาดรองนํ้า

ไม่มีถาดรองนํ้าหรอืใส่ถาดรองนํ้า
ไม่ถกูต้อง ใส่ถาดรองนํ้าใหถ้กู
ต้อง

ยนืยนั

7.10 การถอดภาชนะใส่นมออกจากเครือ่งทาํความเย็น

ข้อสังเกต
นมบดู
อากาศท่ีไม่เยน็พอและการดแูลสขุอนามัยท่ีไม่เพียงพอสามารถทําใหน้มบดูได้

a) ใชเ้ฉพาะนมท่ีเยน็แล้วเท่าน้ัน (2-5 °C)

b) เก็บนมไวใ้นชอ่งแชเ่ยน็ในชว่งเวลาทําการเท่าน้ัน เก็บนมไวใ้นตู้เยน็นอกเวลาทําการ เชน่ ในตอนกลางคืน

c) ทําความสะอาดอุปกรณ์และเครือ่งทําความเยน็วนัละครัง้

d) สัมผัสสายดดู ด้านนอกของภาชนะใส่นม และฝาปิดภาชนะใส่นมหลังทําความสะอาดมือของคณุแล้ว หรอืเม่ือสวมใส่
ถงุมือชนิดใชแ้ล้วท้ิงเท่าน้ัน

e) วางฝาของภาชนะและสายดดูบนพ้ืนผิวท่ีสะอาดเท่าน้ัน

ข้อสังเกต
การอุดตันของระบบเตรยีมนม
เส้นใยจากผ้าทําความสะอาดท่ีไม่เหมาะสมสามารถเข้าสู่ระบบนม/ของเหลวและทําใหเ้กิดการอุดตัน ซึ่งสรา้งความเสียหาย
ต่อเครือ่งได้

a) ใชผ้้าไมโครไฟเบอรท์ําความสะอาดภาชนะใส่นม/ของเหลว
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7.10.1 เครือ่งทาํความเย็น SU05

1. เปิดฝาหน้าเครือ่ง

2. ดึงภาชนะใส่นมออกมา

3. แชน่มในตู้เยน็ หรอืเทท้ิงหากจาํเป็น

4. ทําความสะอาดภาชนะใส่นม ชิ้นส่วนต่างๆ ท่ีป้อนนม
เข้าสู่ระบบ และชอ่งทําความเยน็

5. ใส่ภาชนะใส่นมท่ีทําความสะอาดแล้ว

6. ปิดเครือ่งทําความเยน็ หากไม่จาํเป็นต้องใช ้แงม้ฝา
หน้าของเครือ่งทําความเยน็ท่ีปิดเครือ่งแล้วไวเ้ล็ก
น้อยเพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดกล่ินจากภายใน

7.10.2 เครือ่งทาํความเย็น SU12/UT12

1. เปิดฝาหน้าเครือ่ง

2. ดึงภาชนะใส่นมออกมา
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3. แชน่มในตู้เยน็ หรอืเทท้ิงหากจาํเป็น

4. ทําความสะอาดภาชนะใส่นม ฝาของภาชนะใส่นม อะ
แดปเตอรป้์องกันการไหลยอ้นกลับ สายดดู และ
ชอ่งทําความเยน็

5. ใส่ภาชนะใส่นมท่ีทําความสะอาดแล้ว

6. ปิดเครือ่งทําความเยน็ หากไม่จาํเป็นต้องใช้

7. แงม้ฝาหน้าของเครือ่งทําความเยน็ท่ีปิดเครือ่งแล้ว
ไวเ้ล็กน้อยเพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดกล่ินจากภายใน
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8 การชงเครือ่งด่ืม
คำเตือน
อนัตรายจากการถกูลวก
เครือ่งด่ืมรอ้นอาจลวกผิวหนังได้

a) เทหรอืชงเครือ่งด่ืมรอ้นด้วยความระมัดระวงัทกุครัง้

b) ใชภ้าชนะท่ีเหมาะกับการใส่เครือ่งด่ืมเท่าน้ัน

8.1 การเตรยีมเครือ่งด่ืมดว้ย Quick Select

1. วางภาชนะภาชนะท่ีเหมาะกับการใส่เครือ่งด่ืมใต้หัว
จา่ย

เอสเปรสโซ่

นํ้าชาไอนํ้าคาฟเฟ่ครีม่า

เอสเปรสโซ่ 2 ช็อตดับเบิลเอสเปรสโซ่

2. เลือกเครือ่งด่ืม

ð ภาพตัวอยา่งเครือ่งด่ืมจะปรากฏข้ึน

Extra Shot
...

ESPRESSO
Select your favorite drink

3. เลือกตัวเลือกสําหรับเครือ่งด่ืม

4. กดปุ่มเขียวเพ่ือเริม่กระบวนการชงเครือ่งด่ืม

ð กําลังชงเครือ่งด่ืม

11:35
2021-02-07

ð หน้าจอเลือกเครือ่งด่ืมจะปรากฏข้ึนเม่ือชงเครือ่ง
ด่ืมเสรจ็แล้ว

8.2 รบัเครือ่งด่ืมท่ี Cash Register
หากต้องการชงเครือ่งด่ืมหลายแก้วในคราวเดียว โปรดปฏบัิติตามคําแนะนําต่อไปน้ี:

a) เตรยีมภาชนะใส่เครือ่งด่ืมใหพ้อดี

b) คณุสามารถเพ่ิมเครือ่งด่ืมรายการใหม่ๆ เข้าไปในคิวขณะท่ีเครือ่งกําลังชงเครือ่งด่ืมอยูไ่ด้

c) คณุสามารถเลือกและลบเครือ่งด่ืมออกจากคิว

1. วางภาชนะภาชนะท่ีเหมาะกับการใส่เครือ่งด่ืมใต้หัว
จา่ย
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คาฟเฟ่ครีม่า ริสเทรตโต้ นํ้าชา ช็อกโกชิโน่

เอสเปรสโซ่ คาปูชิโน ดับเบิลเอสเปรสโซ่ ลาเต้ มัคคิอาโต้

ช็อคโกแลต

2. เลือกตัวเลือกสําหรับเครือ่งด่ืม

คาฟเฟ่ครีม่า ริสเทรตโต้ นํ้าชา ช็อกโกชิโน่

เอสเปรสโซ่ คาปูชิโน ดับเบิลเอสเปรสโซ่ ลาเต้ มัคคิอาโต้

ช็อคโกแลต

3. เลือกเครือ่งด่ืม

ð เริม่ชงเครือ่งด่ืม

คาฟเฟ่ครีม่า ริสเทรตโต้ นํ้าชา ช็อกโกชิโน่

เอสเปรสโซ่ คาปูชิโน ดับเบิลเอสเปรสโซ่ ลาเต้ มัคคิอาโต้

ช็อคโกแลต

4. เพ่ิมเครือ่งด่ืมรายการอืน่เข้าไปในคิวตามต้องการ

คาฟเฟ่ครีม่า ริสเทรตโต้ นํ้าชา ช็อกโกชิโน่

เอสเปรสโซ่ คาปูชิโน ดับเบิลเอสเปรสโซ่ ลาเต้ มัคคิอาโต้

ช็อคโกแลต

5. กดปุ่มเขียวเพ่ือเริม่ชงเครือ่งด่ืมแต่ละรายการท่ีอยู่
ในคิว

ð เริม่ชงเครือ่งด่ืมรายการถัดไป

ð หน้าจอเลือกเครือ่งด่ืมจะปรากฏ

ð ชงเครือ่งด่ืมทกุรายการเสรจ็เรยีบรอ้ย

8.3 การชงเครือ่งด่ืมดว้ยกาแฟบด
ใชไ้ด้เฉพาะกาแฟบดเท่าน้ัน ไม่สามารถใชก้าแฟสําเรจ็รูปท่ีผ่านกระบวนการแปรรูปได้

1. วางภาชนะภาชนะท่ีเหมาะกับการใส่เครือ่งด่ืมใต้หัว
จา่ย

2. กดปุ่มตัวเลือกกาแฟดีแคฟ

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่

ริสเทรตโต้คาฟเฟ่ครีม่า

ð ปุ่มตัวเลือกกาแฟดีแคฟจะสวา่งข้ึน

ð ข้อความน้ีจะปรากฏ
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3. เปิดชอ่งแบบสอดด้วยตนเอง

4. เติมผงกาแฟ

5. ปิดชอ่งแบบสอดด้วยตนเอง

6. กดโอเคเพ่ือยนืยันข้อความ

ð เริม่ชงเครือ่งด่ืม

ð หน้าจอเลือกเครือ่งด่ืมจะปรากฏ

ð ชงเครือ่งด่ืมเสรจ็เรยีบรอ้ย

8.4 การกดนํ้ารอ้น
คณุสามารถกดปุ่มยกเลิกเพ่ือหยดุการจา่ยน้ํารอ้นได้ทกุเม่ือ

ตัวอยา่ง: Quick Select

1. วางภาชนะท่ีเหมาะกับการใส่เครือ่งด่ืมใต้หัวจา่ยน้ํา
รอ้น

เอสเปรสโซ่

น้ำชาไอน้ำคาฟเฟ่ครีม่า

เอสเปรสโซ่ 2 ช็อตดับเบิลเอสเปรสโซ่

2. เลือกนํ้าชา

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่

ริสเทรตโต้คาฟเฟ่ครีม่า

3. เลือกขนาดถ้วย

ð น้ํารอ้นจะจา่ยออกมาจนกวา่กระบวนการชงจะ
เสรจ็สมบรูณ์
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8.5 การสตีม (Autosteam/Autosteam Pro)
Autosteam เหมาะสําหรับเพ่ิมอุณหภมิูนมและตีฟองนม รวมท้ังเพ่ิมอุณหภมิูเครือ่งด่ืมชนิดอืน่ด้วยตัวเอง

การใชฟ้งัก์ช่ันไล่ไอน้ําจะชว่ยขจดัส่ิงตกค้างท่ีอยูภ่ายในก้านสตีม

1. กด  ปุ่มการระเหย

2. ถือภาชนะท่ีเหมาะสมไวใ้ต้ก้านสตีม

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่ เอสเปรสโซ่ 2 ช็อต

คาฟเฟ่ครีม่า ไอนํ้า นํ้าชา

3. เลือก Steam output

ð ก้านจะเริม่ผลิตไอน้ํา

ð ไอน้ําจะหยดุโดยอตัโนมัติเม่ือเครือ่งด่ืมของคณุ
ถึงอุณหภมิูท่ีกําหนดไว้

ð ภาพเครือ่งด่ืมท้ังหมดปรากฏข้ึน

4. กดปุ่มยกเลิกเพ่ือหยดุไอน้ํา ถ้าทําได้

5. กด  ปุ่มการระเหย

8.6 การชงเครือ่งด่ืมโดยใชทั้ชแพด
ทัชแพดเป็นคณุสมบัติท่ีชว่ยใหผู้้ใชท่ี้น่ังเก้าอีร้ถเข็นสามารถใชง้านเครือ่งได้

1. วางภาชนะภาชนะท่ีเหมาะกับการใส่เครือ่งด่ืมใต้หัว
จา่ย

2. ใชทั้ชแพดเพ่ือเล่ือนลกูศรไปยังบรเิวณท่ีต้องการบน
หน้าจอ

3. แตะทัชแพดหน่ึงครัง้

ð เครือ่งชงกาแฟจะทํางานตามท่ีเลือก
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9 การทาํความสะอาด

9.1 ขอ้มลูเบ้ืองตน้
ประสบการณ์ในการทํากาแฟท่ีสมบรูณ์แบบน้ันข้ึนอยูกั่บเครือ่งชงกาแฟ หน่วยทําความเยน็ และ Flavor Station (อุปกรณ์
เผ่ือเลือก) ท่ีสะอาดอยา่งหมดจด เพ่ิมคณุภาพผลิตภัณฑ์ของคณุ ทําความสะอาดเครือ่งชงกาแฟของคณุ และเพ่ิมหน่วย
เข้าไปอยา่งน้อยวนัละหน่ึงครัง้ หรอืบ่อยกวา่น้ีหากจาํเป็น

กระบวนการทําความสะอาดอตัโนมัติประกอบด้วยการทําความสะอาดเครือ่งชงกาแฟ เครือ่งทําความเยน็ และ Flavor
Station (ถ้ามี)

ข้อสังเกต
ส่วนประกอบท่ีสกปรก
ส่วนประกอบท่ีสกปรกอาจส่งผลเสียต่อการทํางานของเครือ่งและคณุภาพของเครือ่งด่ืมได้

a) ใช ้5 ข้ันตอนทําความสะอาด ในการทําความสะอาดส่วนประกอบท่ีสามารถถอดออกได้

ส่วนประกอบท่ีสามารถถอดออกได้ของเครือ่งชงกาแฟ หน่วยทําความเยน็ CleanMaster และ Flavor Station (อุปกรณ
เผ่ือเลือก) น้ันไม่สามารถใชกั้บเครือ่งล้างจานได้

ระบบล้างเครือ่งไม่สามารถใชแ้ทนการทําความสะอาดในแต่ละวนัได้! ระบบล้างเครือ่งใชส้ําหรับกําจดัส่ิงตกค้างในระบบ
จา่ยกาแฟและนม

เครือ่งชงกาแฟจะได้รับการล้างด้วยระบบอตัโนมัติหลังจากชว่งเวลาหน่ึงและหลังจากท่ีเปิดหรอืปิดเครือ่ง

9.2 อุปกรณเ์สรมิสําหรบัการทาํความสะอาดท่ีจาํเป็น
– ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดชนิดเม็ด

– ผ้าไมโครไฟเบอร์

– แปรง

– ชดุแปรง

– ตลับใส่สารทําความสะอาด (สําหรับเครือ่งทําความเยน็/Flavor Station ท่ีมี EC)

– อุปกรณ์ทําความสะอาดหัวจา่ย (หากน้ํารอ้นมาจากหัวจา่ยกลางเชน่กัน)

9.3 5 ข้ันตอนทาํความสะอาด
ทําความสะอาดชิ้นส่วนท่ีถอดประกอบได้ของเครือ่งชงกาแฟโดยใช ้5 ข้ันตอนทําความสะอาด หน้าจอจะแสดงส่วนประกอบ
ท่ีสามารถถอดออกได้ระหวา่งการทําความสะอาด

ข้อสังเกต
การทาํความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์เสรมิของเครือ่งทาํความเยน็
ทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์เสรมิต่างๆ เชน่ ฝา สายดดู หัวดดู ฯลฯ ด้วยวธิกีารแบบ 5 ข้ันตอน

1. กําจดัส่ิงสกปรกแบบหยาบด้วยแปรงทําความ
สะอาดหรอืแปรงทาสี

2. แชส่่วนประกอบลงในน้ํารอ้นด้วยน้ํายาทําความ
สะอาดแบบออ่น

3. ล้างส่วนประกอบ

4. ชะล้างส่วนประกอบอยา่งละเอยีด

5. ทําส่วนประกอบใหแ้หง้
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ดาํเนินการทาํความสะอาดเพ่ิมเติมท่ีจาํเป็นดว้ยมือ
– ด้านในของประตแูละปะเก็นประตบูนเครือ่งทําความเยน็

– พ้ืนผิวด้านในและชั้นวางของ (หากมี) ในหอ้งทําความเยน็

9.4 การเริม่กระบวนการทาํความสะอาด

9.4.1 เริม่ทาํความสะอาดผา่นเมน ูการทาํความสะอาดและการดแูลรกัษา

คำเตือน
อนัตรายจากการถกูลวก
เครือ่งชงกาแฟจะปล่อยของเหลวและไอรอ้นออกมาขณะท่ีล้างทําความสะอาด ซึ่งอาจลวกผิวหนังได้

a) ระวงัอยา่ใหมื้อสัมผัสหัวจา่ยและหัวฉีดขณะท่ีเครือ่งชงกาแฟอยูใ่นข้ันตอนน้ี

เม่ือเสรจ็ส้ินกระบวนการทําความสะอาด เครือ่งชงกาแฟจะสลับกลับไปท่ีระดับการซอ่มบํารุงหรอืโหมดประหยัดพลังงาน
ชา่งเทคนิคสามารถต้ังค่าในแบบท่ีคณุต้องการได้

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่ เอสเปรสโซ่ 2 ช็อต

คาฟเฟ่ครีม่า ไอนํ้า นํ้าชา

1. แตะท่ีโลโก้ Franke

2. ป้อน PIN รหัส PIN [} 57]

3. กดตกลง

2/3/2563
10:54

การตั้งค่าของฉัน

การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอน
ย้ายข้อมูล

ตัวนับจํานวน

การทําความสะอาดและการบํารุง
รักษา

4. เลือก การทําความสะอาดและการดูแลรักษา

การป้องกันการเช็ด

ปริมาณนํ้ากรอง

การล้างเคร่ืองชงกาแฟ

การทําความสะอาด
เคร่ืองชงกาแฟ

บันทึกข้อผิดพลาด/
เหตุการณ์

การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา

5. เลือก Clean coffee machine

6. กดยนืยันข้อความด้วยใช่ เพ่ือเริม่กระบวนการ
ทําความสะอาด

7. ปฏบัิติตามคําแนะนําบนอนิเทอรเ์ฟซผู้ใชแ้ละยนืยัน
ข้ันตอนท่ีเสรจ็ส้ินแล้วโดยเลือกถัดไป

ð เครือ่งชงกาแฟจะแสดงข้ันตอนถัดไป
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8. เตรยีมอุปกรณ์ทําความสะอาดหัวจา่ยใหพ้รอ้มและ
วางไวใ้นตําแหน่งใต้หัวจา่ยท่ีลดระดับลงเม่ือมีการ
แจง้เตือน

9. ปฏบัิติตามคําแนะนําบนอนิเทอรเ์ฟซผู้ใชแ้ละยนืยัน
ข้ันตอนท่ีเสรจ็ส้ินแล้วโดยเลือกถัดไป

ð เครือ่งชงกาแฟจะแสดงข้ันตอนถัดไป

9.5 การทาํความสะอาดตัวเติมอากาศ

1. ถอดตัวเติมอากาศสําหรับน้ํารอ้นด้วยเครือ่งมือ
แล้วขัดทําความสะอาด

2. ขันสกรู Faucet Aerator กลับเข้าไป

9.6 การทาํความสะอาดรายสัปดาห์
นอกเหนือจากกระบวนการทําความสะอาดประจาํวนัแล้ว ใหท้ําความสะอาดส่วนประกอบของเครือ่งท่ีระบไุวใ้นส่วนน้ีอยา่ง
น้อยสัปดาหล์ะครัง้ ทําความสะอาดเครือ่งทันทีหากพบวา่สกปรกหรอือุดตัน ทําตามคําแนะนําในการทําความสะอาดเม่ือ
เป็นเชน่น้ัน

9.6.1 การทาํความสะอาดพ้ืนผิวของเครือ่งชงกาแฟ

1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวของเครือ่งด้วยผ้าชบุน้ําบิด
หมาด

2. หากจาํเป็นใหใ้ชน้ํ้ายาทําความสะอาดออ่นๆ ข้อสังเกต! อย่าใช้น้ำยา
ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

9.6.2 การทาํความสะอาดกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่ผงกาแฟ

ระวัง
การสะสมของเช้ือรา
ความชื้นภายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟอาจทําใหมี้เชื้อราเติบโต

a) อยา่ใหก้รวยใส่เมล็ดกาแฟสัมผัสกับน้ําโดยตรง

b) ใชผ้้าชบุน้ําบิดหมาดในการทําความสะอาดเท่าน้ัน

c) ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่กรวยใส่เมล็ดกาแฟแหง้สนิทแล้วก่อนติดต้ัง
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ระวัง
การถกูบาด/หนีบทับ
คณุอาจถกูบาดหรอืถกูหนีบทับจากเฟอืงรูปตัวหนอนของกรวยใส่ผงกาแฟ

a) ทําความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟด้วยความระมัดระวงั

ü ใชผ้้าแหง้หรอืผ้าชบุน้ําหมาดเท่าน้ัน

ü หา้มใชส้ารทําความสะอาดใดๆ เน่ืองจากจะทําให้
รสชาติกาแฟผิดเพ้ียนไป

1. เปิดฝาหน้าของเครือ่งชงกาแฟ

2. ดึงตัวเล่ือนล็อกมาข้างหน้าจนสดุ

3. ยกกรวยใส่เมล็ดกาแฟข้ึน แล้วถอดออก

4. เทกาแฟออกจากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่ผง
กาแฟใหห้มด (ถ้ามีอยู)่

5. นําฟลิ์มหล่อล่ืนท่ีอยูด่้านในของกรวยใส่เมล็ดกาแฟ
ออกโดยการใชผ้้า

6. ทําความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟโดยใชผ้้า ใชผ้ง
ซักฟอกหากจาํเป็น เช็ดด้านในของกรวยใส่ผงกาแฟ
ด้วยผ้าแหง้

7. ต่อกรวยใส่เมล็ดกาแฟและผงกาแฟกลับเข้าท่ี (ถ้ามี
อยู)่

8. ดันตัวเล่ือนล็อกกลับจนสดุ

9. ปิดฝาหน้าเครือ่ง

9.6.3 การทาํความสะอาดหนา้จอ

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่ เอสเปรสโซ่ 2 ช็อต

คาฟเฟ่ครีม่า ไอนํ้า นํ้าชา

1. แตะท่ีโลโก้ Franke 2. ป้อน PIN รหัส PIN [} 57]
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3. กดตกลง

2/3/2563
10:54

การตั้งค่าของฉัน

การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอน
ย้ายข้อมูล

ตัวนับจํานวน

การทําความสะอาดและการบํารุง
รักษา

4. เลือก การทําความสะอาดและการดูแลรักษา

การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา

บันทึกข้อผิดพลาด/
เหตุการณ์
การทําความสะอาด
เคร่ืองชงกาแฟ

การล้างเคร่ืองชงกาแฟ

...

การป้องกันการเช็ด

5. เลือกการป้องกันการเช็ด

ð ระบบจะล็อกอนิเทอรเ์ฟซผู้ใชเ้ป็นเวลา 20 วนิาที

6. ทําความสะอาดหน้าจอ

ð ระดับการบํารุงรักษาจะปรากฏข้ึน

9.7 การเปล่ียนตัวกรองนํ้า

ระวัง
อนัตรายต่อสุขภาพเน่ืองจากมีการเกิดตะไคร่
การใชตั้วกรองน้ํานานเกินไปอาจทําใหเ้กิดการสะสมของตะไครไ่ด้

a) เปล่ียนตัวกรองน้ําเม่ือเครือ่งแจง้เตือนใหด้ําเนินการ

2/3/2563
10:54

การตั้งค่าของฉัน

การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอน
ย้ายข้อมูล

ตัวนับจํานวน

การทําความสะอาดและการบํารุง
รักษา

1. เลือก การทําความสะอาดและการดูแลรักษา

2. เลือกปริมาณนํ้ากรอง

L

L

L

2500

0

2500

การป้องกันการเช็ด

ปริมาณนํ้ากรอง

การล้างเคร่ืองชงกาแฟ

การทําความสะอาด
เคร่ืองชงกาแฟ

บันทึกข้อผิดพลาด/
เหตุการณ์

การทําความ
สะอาดและการ
บํารุงรักษา

ปริมาณนํ้ากรอง

ปริมาณนํ้า

ปริมาณคงเหลือ

ความจุของตัวกรอง

วันที่เปลี่ยนตัวกรองคร้ัง
ล่าสุด
การเปลี่ยนตัวกรองคร้ัง
ต่อไปจะครบกําหนดใน

การเปลี่ยนตัวกรอง การเปลี่ยนตัวกรอง

ยังไม่ได้เปลี่ยน

ไม่ได้ตั้งค่า

ð ข้ันตอนการเปล่ียนตัวกรองท่ีแนะนําจะเริม่ต้นข้ึน

3. ปฏบัิติตามคําแนะนําบนอนิเทอรเ์ฟซผู้ใชแ้ละยนืยัน
ข้ันตอนแต่ละข้ันโดยการเลือก

ð เครือ่งชงกาแฟแสดงข้ันตอนถัดไป

ð การเปล่ียนตัวกรองเสรจ็สมบรูณ์

4. นําตัวกรองน้ําไปท้ิง การทิ้งชิ้นส่วนต่างๆ [} 85]
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9.8 การลา้งเครือ่งชงกาแฟ

คำเตือน
อนัตรายจากการถกูลวก
เครือ่งชงกาแฟจะปล่อยน้ํารอ้นออกมาขณะท่ีระบบล้างเครือ่งทํางาน

a) ระวงัอยา่ใหมื้อสัมผัสหัวจา่ยและหัวฉีดขณะท่ีเครือ่งชงกาแฟอยูใ่นข้ันตอนน้ี

b) หา้มวางของไวบ้นถาดรองน้ํา

c) หากถกูลวก ใหใ้ชน้ํ้าเยน็หรอืน้ําแข็งประคบบรเิวณท่ีถกูลวกทันที และรบีไปพบแพทยห์ากบาดแผลสาหัส

ระบบล้างเครือ่งไม่สามารถใชแ้ทนการทําความสะอาดในแต่ละวนัได้! ระบบล้างเครือ่งใชส้ําหรับกําจดัส่ิงตกค้างในระบบ
จา่ยกาแฟและนม

เครือ่งชงกาแฟจะได้รับการล้างด้วยระบบอตัโนมัติหลังจากชว่งเวลาหน่ึงและหลังจากท่ีเปิดหรอืปิดเครือ่ง

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่ เอสเปรสโซ่ 2 ช็อต

คาฟเฟ่ครีม่า ไอนํ้า นํ้าชา

1. แตะท่ีโลโก้ Franke

2. ป้อน PIN รหัส PIN [} 57]

3. กดตกลง

2/3/2563
10:54

การตั้งค่าของฉัน

การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอน
ย้ายข้อมูล

ตัวนับจํานวน

การทําความสะอาดและการบํารุง
รักษา

4. เลือก การทําความสะอาดและการดูแลรักษา

การป้องกันการเช็ด

ปริมาณนํ้ากรอง

การล้างเคร่ืองชงกาแฟ

การทําความสะอาด
เคร่ืองชงกาแฟ

บันทึกข้อผิดพลาด/
เหตุการณ์

การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา

5. แตะล้างเคร่ืองชงกาแฟและยนืยัน

ð ระบบกําลังล้างเครือ่งชงกาแฟ
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10 การกาํหนดคา่

10.1 เรยีกดรูะดับการซอ่มบาํรุง

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่ เอสเปรสโซ่ 2 ช็อต

คาฟเฟ่ครีม่า ไอนํ้า นํ้าชา

1. แตะท่ีโลโก้ Franke 2. ป้อน PIN รหัส PIN [} 57]

3. กดตกลง

10.2 รหสั PIN
มีการกําหนดรหัส PIN ต้ังต้นมาจากโรงงาน:

เจา้ของ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ใช้งาน

รหัส PIN ต้ังต้น 1111 2222 7777

รหัส PIN ของฉัน
 ...  ...  ...

คณุสามารถดแูละเปล่ียนรหัส PIN สําหรับเครือ่งด่ืมหลัก (มีการป้องกัน) และสําหรับการเปิด/ปิดเคร่ืองชงกาแฟได้ด้วย
บทบาทเจา้ของในเมนูการตั้งค่าของฉัน > สิทธ์ิการเข้าถึง

10.3 แผนภมิูตน้ไมสํ้าหรบัเมน ูMy settings

การตั้งค่าของฉัน

0 การทดสอบ

.10 ข้อมูลระบบ

1 ตั้งค่าเครื่อง

1.1 ภาษา

1.2 โหมดการทำงาน

1.3 ปุ่มตัวเลือก

1.4 การทำความสะอาด

1.7 อุณหภูมิ

2 ตั้งค่าเครื่องดื่ม 3 วันที่และเวลา

3.2 วันที่และเวลา

3.3 ตัวตั้งเวลา 1

6 สิทธิ์การเข้าถึง

6.2 เจ้าของ

6.3 ผู้เชี่ยวชาญ

6.4 ผู้ใช้งาน

6.6 เครื่องดื่มหลัก (มีการป้องกัน)

6.7 เปิด/ปิดเครื่อง

หน้าจออาจแสดงหรอืไม่แสดงบางรายการเมนู ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บการกําหนดค่าของเครือ่งชงกาแฟ
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10.4 วธิป้ีอนขอ้มลู
แตะสวติชเ์พ่ือเลือกระหวา่ง Yes/No (ใช/่ไม่ใช)่ หรอื On/Off (เปิด/ปิด) ค่าท่ีเหน็คือค่าท่ีใชง้าน

แตะท่ีลกูศรเพ่ือดเูมนูเครือ่งด่ืมและเลือกตัวเลือกสําหรับเครือ่งด่ืม

เลือกสเกลเพ่ือปรับค่าตัวแปรต่างๆ ค่าท่ีอยูใ่นกรอบคือค่าท่ีใชง้าน

แตะแป้นพิมพ์เพ่ือป้อนข้อความหรอืตัวเลข

เริม่ต้น
กดปุ่มเพ่ือทําการต้ังค่าท่ีเก่ียวข้อง เชน่ Start (เริม่) Test (ทดสอบ)

10.5 การต้ังคา่ของฉัน

2/3/2563
10:54

การตั้งค่าของฉัน

การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอน
ย้ายข้อมูล

ตัวนับจํานวน

การทําความสะอาดและการบํารุง
รักษา

10.5.1 เมน ู0 การทดสอบ

รายการเมน ู0.10 System information

ข้อมลูเก่ียวกับเวอรชั์นฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรข์องเครือ่งชงกาแฟและการกําหนดค่าจะแสดงในหน้าน้ี
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10.5.2 เมน ู1 ต้ังคา่เครือ่ง

รายการเมน ู1.1 Language

การต้ังค่าของฉัน
1 ต้ังค่าเครือ่ง

1.1 ภาษา

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เลือกภาษา 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

ภาษาท่ีแสดงบนอนิเทอรเ์ฟซผู้ใชจ้ะเปล่ียนทันที

รายการเมน ู1.2 โหมดการทาํงาน

การต้ังค่าของฉัน
1 ต้ังค่าเครือ่ง

1.2 โหมดการทํางาน

โหมดการทาํงาน

รูปแบบการใช้งาน > มีพนักงานบริการ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

รูปแบบการใชง้าน – มีพนักงานบรกิาร

– (บรกิารตนเอง)

เมนูเครือ่งด่ืมต่อหน้า – 4

– 9

– 16

– จาํนวนเครือ่งด่ืมท่ีแสดงพรอ้มกันในหน้าเดียว

– ค่าเริม่ต้น: 4

รูปภาพ – ภาพเสมือนจรงิ

– ภาพวาด

ค่าเริม่ต้น: ภาพเสมือนจริง

โหมดอตัโนมัติ – ใช่

– ไม่

– ใช่: เครือ่งชงกาแฟจะจา่ยเครือ่งด่ืมท้ังหมดท่ีอยูใ่นคิว
โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ เพ่ิมเติม

– ไม่: ต้องกดปุ่มเริม่ทีละเมนูเพ่ือส่ังใหเ้ครือ่งชงกาแฟ
ทํางาน

– ค่าเริม่ต้น: ไม่
หยดุพักระหวา่งการชงเครือ่งด่ืม 1–10 วนิาที – ปรากฏข้ึนหากเปิดใชง้านโหมดอัตโนมัติ

– เพ่ิมข้ึน: 1

ตัวต้ังเวลาช็อต – ใช่

– ไม่
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ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ไล่ไอน้ําออกจากก้านสตีม – ใช่

– ไม่

ค่าเริม่ต้น: ไม่

รูปแบบการใช้งาน > บริการตนเอง

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

รูปแบบการใชง้าน – บรกิารตนเอง

– (มีพนักงานบรกิาร)

โหมดการทํางาน – Quick Select

– Inspire Me

– ค่าเริม่ต้น: Quick Select
– สําหรับการใชง้านในแบบบริการตนเอง ผู้ใชส้ามารถ

เลือก Quick Select หรอื Inspire Me ได้ (Inspire Me ไม่มี
ในรุน่ A400)

เมนูเครือ่งด่ืมต่อหน้า – 6

– 12

– 20

– จาํนวนเครือ่งด่ืมท่ีแสดงพรอ้มกันในหน้าเดียว

– ค่าเริม่ต้น: ข้ึนอยูกั่บวา่เป็นเครือ่งชงกาแฟรุน่ใด

ประยกุต์เครือ่งด่ืม – ใช่

– ไม่

– ลกูค้าท่ีใชเ้ครือ่งชงกาแฟแบบบรกิารตนเองสามารถ
ปรับแต่งเครือ่งด่ืมท่ีตนเลือกได้จากปุ่มตัวเลือกสําหรับ
เครือ่งด่ืมท่ีเปิดใหใ้ชง้าน

– ค่าเริม่ต้น: ไม่
รูปภาพแบบกําหนดเอง – ใช่

– ไม่

– เปิดใชง้านรูปภาพท่ีกําหนดเอง

– สําหรับการใชง้านในแบบบริการตนเอง โหมดการ
ทํางาน Quick Select

– ค่าเริม่ต้น: ไม่

รูปแบบการใช้งาน > ปรับแต่งตามความต้องการ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

โหมดการทํางาน ปรับแต่งตามความ
ต้องการ

หากมีการนําเข้าการกําหนดค่าในโหมดการทํางานส่วน
บุคคล คณุจะไม่สามารถกําหนดค่าใดๆ ภายใต้รายการเมนู
1.2 โหมดการทํางานน้ีได้

อุปกรณเ์ผ่ือเลือก

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เครือ่งด่ืมหลัก (มีการ
ป้องกัน)

– ใช่

– ไม่

– เครือ่งด่ืมท่ีเลือกสามารถล็อกไวด้้วยตัวเลือกเคร่ือง
ดื่มหลัก (มีการป้องกัน) ได้

– เครือ่งชงกาแฟจะสามารถชงเคร่ืองดื่มหลัก (มีการ
ป้องกัน) ได้ก็ต่อเม่ือป้อนรหัส PIN (ด ูเมนู 6 Access
rights)

– ค่าเริม่ต้น: ไม่
ซอ่นปุ่มยกเลิก – ใช่

– ไม่

– แสดงปุ่มสําหรับยกเลิกเครือ่งด่ืม

– ค่าเริม่ต้น: ไม่
สัญญาณเสียงสําหรับการชง
เครือ่งด่ืม

– ใช่

– ไม่

เสียงเตือนเม่ือชงเครือ่งด่ืมเสรจ็เรยีบรอ้ย

สัญญาณเสียงสําหรับ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

– ใช่

– ไม่

เสียงเตือนรอบละ 3 วนิาที หากส่วนผสมไม่ครบ
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การกาํหนดคา่หนา้จอ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ความสวา่งหน้าจอ 15–100% ค่าเริม่ต้น: 85%

รายการเมน ู1.3 ปุ่มตัวเลือก

การต้ังค่าของฉัน
1 ต้ังค่าเครือ่ง

1.3 ปุ่มตัวเลือก

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ตัวเลือกสําหรับเครือ่งด่ืม – เล็ก

– กลาง

– ใหญ่

– 2x

– ดีแคฟ

– เฟลเวอร ์1-3

– เพ่ิมช็อต

– เยน็

– เอสเปรสโซช่็อต

– คณุสามารถกําหนดตัวเลือกสําหรับเครือ่งด่ืมได้สงูสดุ
สิบสองตัวเลือกในเมนูบรกิาร ภาพตัวอยา่งเครือ่งด่ืมจะ
ปรากฏข้ึนในสถานะการเลือกเครือ่งด่ืม

– เม่ือมีตัวเลือกสําหรับเครือ่งด่ืมไม่เกินแปดตัวเลือก ปุ่มท่ี
1–4 จะแสดงทางซา้ยมือ ส่วนปุ่มท่ีเหลือจะแสดงทาง
ขวามือ

– เม่ือมีตัวเลือกสําหรับเครือ่งด่ืมเกินแปดตัวเลือก ปุ่มท่ี
1–6 จะแสดงทางซา้ยมือ ส่วนปุ่มท่ีเหลือจะแสดงทาง
ขวามือ

– ระบบจะยอ่ส่วนปุ่มตัวเลือก หากมีเก้าปุ่มข้ึนไป

คําแนะนํา:

– ปุ่มตัวเลือกสําหรับเครือ่งด่ืมทางซา้ยมือ: เลือกขนาด
เครือ่งด่ืม

– ปุ่มตัวเลือกสําหรับเครือ่งด่ืมทางขวามือ: เลือกการต้ัง
ค่าเพ่ิมเติม

แสดงข้อความ – ฟงัก์ชัน

– ข้อความตาม
ต้องการ

– ไม่มีข้อความ

– ค่าเริม่ต้น: ฟังก์ชัน: ใส่ป้ายกํากับตามชื่อของตัวเลือก
สําหรับเครือ่งด่ืมท่ีเลือก

– ข้อความตามต้องการ: ป้อนชื่อป้ายกํากับของตัวเอง
สําหรับปุ่มตัวเลือกเครือ่งด่ืม

– ไม่มีข้อความ: ปิดป้ายกํากับ

ราคา จาํนวน – เก็บเงนิเพ่ิมสําหรับตัวเลือก

– เครือ่งชงกาแฟจะคิดราคารวม

– ค่าเริม่ต้น: 0.00

รหัส PLU หมายเลข PLU – บันทึกหมายเลข PLU สําหรับการคิดราคา (หากใชง้าน
หมายเลข PLU)

– ค่าเริม่ต้น: 0



10 | การกําหนดค่า Franke Kaffeemaschinen AG

62 คู่มือผู้ใช ้A600

รายการเมน ู1.4 การทาํความสะอาด

การต้ังค่าของฉัน
1 ต้ังค่าเครือ่ง

1.4 การทําความสะอาด

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เสียงเตือน – ใช่

– ไม่

เสียงเตือนใหด้ําเนินการขณะทําความสะอาด

– ไม่: สัญญาณเสียงไม่ทํางาน

– ใช่: สัญญาณเสียงทํางาน

– ค่าเริม่ต้น: ไม่

รายการเมน ู1.7 Temperatures

การต้ังค่าของฉัน
1 ต้ังค่าเครือ่ง

1.7 อุณหภมิู

หากต้องการต้ังค่าเมนูเหล่าน้ี ใหพิ้จารณาตําแหน่ง อุณหภมิูโดยรอบ และกําลังการผลิตของเครือ่งชงกาแฟ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

กาแฟ -20 ถึง +20% – ชา่งซอ่มบํารุงกําหนดค่าอุณหภมิูในหม้อชงกาแฟไวแ้ล้ว

– สามารถปรับอุณหภมิูท่ีต้ังไวต้ามเปอรเ์ซ็นต์โดยใชตั้ว
ควบคมุแบบเล่ือน

ไอน้ํา 20 ถึง +20% – ชา่งซอ่มบํารุงกําหนดค่าอุณหภมิูในหม้อไอน้ําไวแ้ล้ว

– สามารถปรับอุณหภมิูท่ีต้ังไวต้ามเปอรเ์ซ็นต์โดยใชตั้ว
ควบคมุแบบเล่ือน

น้ํารอ้น/ไอน้ํา 0 ถึง 14% – ชา่งซอ่มบํารุงกําหนดค่าอุณหภมิูในหม้อน้ํารอ้น/หม้อไอ
น้ําไวแ้ล้ว

– สามารถปรับอุณหภมิูท่ีต้ังไวต้ามเปอรเ์ซ็นต์โดยใชตั้ว
ควบคมุแบบเล่ือน

น้ําชา -20 ถึง +20% – ชา่งซอ่มบํารุงกําหนดค่าอุณหภมิูในหม้อน้ํารอ้นไวแ้ล้ว

– สามารถปรับอุณหภมิูท่ีต้ังไวต้ามเปอรเ์ซ็นต์โดยใชตั้ว
ควบคมุแบบเล่ือน
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รายการเมน ู1.11 รสชาติ

การต้ังค่าของฉัน
1 ต้ังค่าเครือ่ง

1.11 รสชาติ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

การใชง้านการนับ – ใช่

– ไม่

– ใช่: นับจาํนวนรสชาติ

– ไม่: ไม่นับจาํนวนรสชาติ

– ค่าเริม่ต้น: ไม่

เฟลเวอร ์1-3

การต้ังค่า ช่วงของค่า หมายเหตุ

เฟลเวอร ์1-3 รายการประเภทของน้ําเชื่อม – เฉพาะประเภทของรสชาติท่ีบันทึกไวใ้นส่วนน้ีเท่าน้ันท่ีจะ
ปรากฏในตัวเลือกสําหรับเครือ่งด่ืม

– หากเลือกกําหนดโดยผู้ใช ้คณุจะสามารถต้ังชื่อ
ประเภทของรสชาติได้ตามต้องการ

ชื่อรสชาติ 1–3 กําหนดโดยผู้ใช้ สามารถต้ังชื่อประเภทของรสชาติวา่อะไรก็ได้

หมายเหต:ุ ชื่อชนิดของเฟลเวอรท่ี์ป้อนด้วยตนเองจะไม่ถกู
แปลหากมีการเปล่ียนแปลงการต้ังค่าภาษา

เหลือน้ําเชื่อมเพียงเล็กน้อย
เท่าน้ัน

0–5000 มล. – ข้อมลูบ่งบอกปรมิาณท่ีเหลือซึ่งทําใหข้้อความนํ้าเชื่อม
ประเภทที่ ใกล้หมดแล้วปรากฏข้ึนมา

– ค่าเริม่ต้น: 200 มล.

น้ําเชื่อมหมด 0–5000 มล. – ข้อมลูบ่งบอกปรมิาณท่ีเหลือซึ่งทําใหข้้อความนํ้าเชื่อม
ประเภทที่ หมดแล้วปรากฏข้ึนมา แล้วประเภทของน้ํา
เชื่อมน้ันจะถกูล็อก

– ค่าเริม่ต้น: 10 มล.

รายการเมน ู1.14 Edge lighting

การตั้งค่าของฉัน
1 ตั้งค่าเคร่ือง

1.14 กรอบสี

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

การเลือกแสงไฟ – ปิด

– แดง เขียว น้ําเงนิ
เหลือง ฟา้ บานเยน็
ขาว

– การส่องสวา่ง

– การไล่สี

– กําหนดโดยผู้ใช้

– ปิด: กรอบจะไม่มีสี

– แดง เขียว ฯลฯ: กรอบจะมีสีตามท่ีเลือก

– กะพริบ: ไฟกะพรบิ

– การไล่ส:ี สีเปล่ียนตลอดเวลา

– กําหนดโดยผู้ใช้: คณุสามารถกําหนดสีแต่ละสีได้โดย
ใส่ค่า RGB

– ค่าเริม่ต้น: การไล่สี
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ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

แสงไฟสีแดง

แสงไฟสีเขียว

แสงไฟสีฟา้

0–100 % ในการใส่ค่า RGB เม่ือเลือกสีท่ีกําหนดโดยผู้ใชส้ําหรับแสง
สวา่ง

ข้อผิดพลาดแสดงอยูใ่นกรอบสี – ใช่

– ไม่

– ใช่: ข้อผิดพลาดจะแสดงอยูใ่นกรอบสี

– ไม่: ข้อผิดพลาดจะไม่แสดงอยูใ่นกรอบสี

10.5.3 เมน ู2 Set drinks

คณุสามารถบันทึกผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในรูปแบบท่ีผู้ใชก้ําหนด 3 รูปแบบ แต่จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงค่าเริม่ต้นได้

ระบบจะแสดงเฉพาะพารามิเตอรท่ี์เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์เท่าน้ัน

ค่าเป็นเปอรเ์ซ็นต์จะองิตามค่าท่ีต้ังไวล้่วงหน้า

คณุสามารถดเูคล็ดลับในการกําหนดค่าพารามิเตอรไ์ด้ในหัวข้อ การช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องดื่ม [} 82]
ค่าท้ังหมดท่ีกําหนดไวใ้นเมนู 2 จะถกูบันทึกไวใ้นการกําหนดค่าและจะสามารถนําเข้าอกีครัง้ได้

1

2

3 7

4

56 ทดสอบ

ทั่วไป กาแฟ

ย้อนกลับ บันทึก

ปริมาณการชง

ปริมาณนํ้า

ปริมาณการบด

เคร่ืองบด 1

เคร่ืองบด 2

1 เลือกรูปแบบ 2 เลือกพ้ืนท่ี

3 บันทึกการต้ังค่า 4 เลือกเครือ่งด่ืม

5 ยนืยันรูปแบบ 6 เตรยีมผลิตภัณฑ์ทดสอบ

7 ปรับพารามิเตอร์

การตั้งค่าเครื่องดื่ม
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การดาํเนินการท่ีต้องการ รายการเมนู ข้อมลู/คาํแนะนาํ ตัวเลข

เลือกเครือ่งด่ืม ใชล้กูศรเลือกเพ่ือเลือกเครือ่งด่ืมท่ีจะกําหนด จากน้ัน
เลือกรูปแบบท่ีจะแก้ไข

4, 1

เปล่ียนชื่อเครือ่งด่ืม ท่ัวไป ใส่ชื่อเครือ่งด่ืม แล้วเลือกข้อความระบเุครือ่งด่ืม 2, 7

ปรับราคา (ใชไ้ด้เม่ือมีการเปิดใชก้าร
ชาํระเงนิเท่าน้ัน)

ท่ัวไป กําหนด PLU, ราคา และโทเคน เลือกตัวเลือก Free 7

ปรับปรมิาณน้ํา, เครือ่งบด, ปรมิาณ
การชง และแรงดัน

กาแฟ ปรับพารามิเตอร์ 2, 7

ปรับปรมิาณนม นม ปรับปรมิาณนมเป็นเปอรเ์ซ็นต์ 2, 7

ปรับปรมิาณฟอง ฟอง ปรับปรมิาณฟองเป็นเปอรเ์ซ็นต์ 2, 7

เตรยีมผลิตภัณฑ์ทดสอบ ทดสอบ กด Test เพ่ือเตรยีมเครือ่งด่ืมท่ีเลือกโดยใชก้ารต้ัง
ค่าท่ีปรับแก้

6

กําหนดรูปแบบเครือ่งด่ืมท่่ีจะเตรยีม
โดยใชตั้วเลือกเครือ่งด่ืมน้ี

เลือกรูปแบบ จากน้ันยนืยันด้วยการทําเครือ่งหมายถกู 1, 5

บันทึกการต้ังค่าเครือ่งด่ืม บันทึก 3

10.5.4 เมน ู3 Date and time

รายการเมน ู3.1 การเปิด/ปิดเครือ่ง

การต้ังค่าของฉัน
3 วนัท่ีและเวลา

3.1 เปิด/ปิดเครือ่ง

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

มี PIN – ใช่

– ไม่

– ใช่: เครือ่งชงกาแฟจะสามารถเปิดหรอืปิดได้โดยใชร้หัส
PIN เท่าน้ัน

รายการเมนู 6.7 On/Off machine

– ไม่: เครือ่งชงกาแฟจะสามารถเปิดหรอืปิดได้โดยไม่ต้อง
มีรหัส PIN

– ค่าเริม่ต้น: ไม่

รายการเมน ู3.2 วนัท่ีและเวลา

การต้ังค่าของฉัน
3 วนัท่ีและเวลา

3.2 วนัท่ีและเวลา

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

การแสดงผลแบบ 12/24
ช่ัวโมง

– 12 ช่ัวโมง

– 24 ช่ัวโมง

วนั 0–31 ต้ังค่าวนั
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ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เดือน 0–12 ต้ังค่าเดือน

ปี 0–63 ต้ังค่าปี

ช่ัวโมง 0–23/0–11 ต้ังค่าช่ัวโมง

นาที 0–59 ต้ังค่านาที

เขตเวลา รายการตัวเลือกเขตเวลา – เลือกเขตเวลาจากรายการ

– ค่าเริม่ต้น: UTC+0100 (ยโุรป) ซรูคิ

รายการเมน ู3.3 - 3.6 Timer 1 - 4

การต้ังค่าของฉัน
3 วนัท่ีและเวลา

3.3 ตัวต้ังเวลา 1

...

การต้ังค่าของฉัน
3 วนัท่ีและเวลา

เปิดใชง้านอตัโนมัติ

ใชง้านอยู่ – ใช่

– ไม่

เปิดหรอืปิดใชง้านตัวต้ังเวลา

ช่ัวโมง 0–23/0–11 เลือกเวลาเปิดใชง้าน (ช่ัวโมง)

นาที 0–59 เลือกเวลาเปิดใชง้าน (นาที)

จนัทร ์องัคาร พุธ พฤหัสบดี
ศกุร ์เสาร ์อาทิตย์

– ใช่

– ไม่

เปิดหรอืปิดใชง้านตัวต้ังเวลาในแต่ละวนั

ปิดใชง้านอตัโนมัติ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ใชง้านอยู่ – ใช่

– ไม่

เปิดหรอืปิดใชง้านตัวต้ังเวลา

ช่ัวโมง 0–23/0–11 เลือกเวลาปิดใชง้าน (ช่ัวโมง)

นาที 0–59 เลือกเวลาปิดใชง้าน (นาที)

จนัทร ์องัคาร พุธ พฤหัสบดี
ศกุร ์เสาร ์อาทิตย์

– ใช่

– ไม่

เปิดหรอืปิดใชง้านตัวต้ังเวลาในแต่ละวนั
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10.5.5 เมน ู4 Nutritional value information

รายการเมน ู4.1 Milk

การตั้งค่าของฉัน
4 ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ

4.1 นม

นมประเภทท่ี 1/นมประเภทท่ี 2

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 มล.

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

น้ําตาล 0.0–500.0 กรัม

เพ่ิมข้ึน 0.1

ใส่ปรมิาณน้ําตาลในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

ไขมันรวม 0.0-50.0%

เพ่ิมข้ึน 0.1

ใส่ปรมิาณไขมันเป็นเปอรเ์ซ็นต์

โปรตีน 0.0–30.0 กรัม

เพ่ิมข้ึน 0.1

ใส่ปรมิาณโปรตีนในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

แคลอรี่ 0–2000 กิโลแคลอรี่

เพ่ิมข้ึน 1

ใส่ค่าพลังงานในหน่วยกิโลแคลอรี ่(kcal)

[รายการสารก่อภมิูแพ้และ
ส่วนผสมท่ัวไป]

– ใช่

– ไม่

– ใส่ส่วนผสมหรอืสารก่อภมิูแพ้สําหรับนมแต่ละประเภทท่ี
ใช้

– ค่าเริม่ต้น: ไม่

สารก่อภมิูแพ้อืน่ๆ กําหนดโดยผู้ใช้ ใส่ส่วนผสมหรอืสารก่อภมิูแพ้ท่ีไม่มีอยูใ่นรายการ

รายการเมน ู4.2 Flavor

การต้ังค่าของฉัน
4 ข้อมลูคณุค่าทางโภชนาการ

4.2 รสชาติ

รายการเมน ู4.3 Powder

การต้ังค่าของฉัน
4 ข้อมลูคณุค่าทางโภชนาการ

4.3 ผงกาแฟ

อุปกรณเ์ติมผงเครือ่งด่ืมตาํแหนง่ 3/4

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 มล.
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ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

น้ําตาล 0.0–500.0 กรัม

เพ่ิมข้ึน 0.1

ใส่ปรมิาณน้ําตาลในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

ไขมันรวม 0.0-50.0%

เพ่ิมข้ึน 0.1

ใส่ปรมิาณไขมันเป็นเปอรเ์ซ็นต์

โปรตีน 0.0–30.0 กรัม

เพ่ิมข้ึน 0.1

ใส่ปรมิาณโปรตีนในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

แคลอรี่ 0–2000 กิโลแคลอรี่

เพ่ิมข้ึน 1

ใส่ค่าพลังงานในหน่วยกิโลแคลอรี ่(kcal)

[รายการสารก่อภมิูแพ้และ
ส่วนผสมท่ัวไป]

– ใช่

– ไม่

– ใส่ส่วนผสมหรอืสารก่อภมิูแพ้สําหรับนมแต่ละประเภทท่ี
ใช้

– ค่าเริม่ต้น: ไม่

สารก่อภมิูแพ้อืน่ๆ กําหนดโดยผู้ใช้ ใส่ส่วนผสมหรอืสารก่อภมิูแพ้ท่ีไม่มีอยูใ่นรายการ

10.5.6 เมน ู6 สิทธิ์การเขา้ถึง

ตัวเลือกสิทธิก์ารเข้าถึงจะชว่ยกําหนดรหัส PIN ท่ีแตกต่างกันไปตามหน้าท่ีและบทบาทต่างๆ โดยคณุสามารถกําหนดระดับ
การเข้าถึงระดับการบํารุงรักษาได้สามระดับ (เจา้ของ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใชง้าน)

รายการเมนู รหัส PIN (ค่าเริม่ต้น)

6.2 เจ้าของ 1111

6.3 ผู้เชี่ยวชาญ 2222

6.4 ผู้ใช้งาน 7777

6.6 เคร่ืองดื่มหลัก (มีการป้องกัน) 8888

6.7 เปิด/ปิดเคร่ือง 9999

รายการเมน ู6.2 เจา้ของ

การต้ังค่าของฉัน

6.2 เจา้ของ
6 สิทธิก์ารเข้าถึง

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เปล่ียน PIN ป้อน PIN ใหม่ – การอนุญาต: เข้าถึงการตั้งค่าของฉัน, เรียกคืนตัว
นับจํานวน

– รหัส PIN ต้ังต้น: 1111

ต้ัง PIN – ใช่

– ไม่

– ใช่: มีการต้ังและใชง้านรหัส PIN

– ไม่: ไม่มีการใชง้านรหัส PIN
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รายการเมน ู6.3 ผูเ้ช่ียวชาญ

การต้ังค่าของฉัน
6 สิทธิก์ารเข้าถึง

6.3 ผู้เชี่ยวชาญ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เปล่ียน PIN ป้อน PIN ใหม่ – การอนุญาต: เข้าถึงแบบจาํกัดไปยังการตั้งค่าของ
ฉัน, เรียกคืนตัวนับจํานวนเคร่ืองดื่ม

– รหัส PIN ต้ังต้น: 2222

ต้ัง PIN – ใช่

– ไม่

– ใช่: มีการต้ังและใชง้านรหัส PIN

– ไม่: ไม่มีการใชง้านรหัส PIN

เปิดใชง้านโปรไฟล์ของผู้ใช้ – ใช่

– ไม่

– ใช่: มีการเปิดและใชง้านโปรไฟล์ผู้ใช้

– ไม่: ไม่มีการเปิดใชง้านโปรไฟล์ผู้ใช้

รายการเมน ู6.4 ผูใ้ชง้าน

การต้ังค่าของฉัน
6 สิทธิก์ารเข้าถึง

6.4 ผู้ใชง้าน

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เปล่ียน PIN ป้อน PIN ใหม่ – ไม่อนุญาตใหเ้ข้าถึงการตั้งค่าของฉัน, เรยีกคืนตัว
นับเคร่ืองดื่ม, เรยีกคืนตัวนับ

– รหัส PIN ต้ังต้น: 7777

ต้ัง PIN – ใช่

– ไม่

– ใช่: มีการต้ังและใชง้านรหัส PIN

– ไม่: ไม่มีการใชง้านรหัส PIN

เปิดใชง้านโปรไฟล์ของผู้ใช้ – ใช่

– ไม่

– ใช่: มีการเปิดและใชง้านโปรไฟล์ผู้ใช้

– ไม่: ไม่มีการเปิดใชง้านโปรไฟล์ผู้ใช้

รายการเมน ู6.6 เครือ่งด่ืมหลัก (มีการป้องกัน)

การต้ังค่าของฉัน
6 สิทธิก์ารเข้าถึง

6.6 เครือ่งด่ืมหลัก (มีการ
ป้องกัน)

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เปล่ียน PIN ป้อน PIN ใหม่ รหัส PIN ต้ังต้น: 8888

ต้ัง PIN – ใช่

– ไม่

– ใช่: มีการต้ังและใชง้านรหัส PIN กับเครือ่งด่ืมหลัก (มี
การป้องกัน)

– ไม่: ไม่มีการใชง้านรหัส PIN

เปิดใชง้านโปรไฟล์ของผู้ใช้ – ใช่

– ไม่

– ใช่: มีการเปิดและใชง้านโปรไฟล์ผู้ใช้

– ไม่: ไม่มีการเปิดใชง้านโปรไฟล์ผู้ใช้
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รายการเมน ู6.7 เปิด/ปิดเครือ่ง

การตั้งค่าของฉัน
6 สิทธ์ิการเข้าถึง

6.7 เปิด/ปิดเคร่ือง

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เปล่ียน PIN ป้อน PIN ใหม่ รหัส PIN ต้ังต้น: 9999

ต้ัง PIN – ใช่

– ไม่

– ใช่: มีการต้ังและใชง้านรหัส PIN

– ไม่: ไม่มีการใชง้านรหัส PIN

เปิดใชง้านโปรไฟล์ของผู้ใช้ – ใช่

– ไม่

– ใช่: มีการเปิดและใชง้านโปรไฟล์ผู้ใช้

– ไม่: ไม่มีการเปิดใชง้านโปรไฟล์ผู้ใช้
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11 การปรบัแตง่เฉพาะบคุคลและการโอนยา้ยขอ้มลู

11.1 ภาพรวม
คณุสามารถปรับต้ังค่าตัวเลือกต่อไปน้ีในเมนูน้ีได้:

– ต้ังค่าภาพพักหน้าจอ หรอืภาพโฆษณา โดยใชส่ื้อของ Franke ท่ีมีอยู่

– อปัโหลดและดส่ืูอของตนเองบนเครือ่งชงกาแฟ

– ต้ังค่าภาพพักหน้าจอ หรอืภาพโฆษณา โดยใชส่ื้อของตนเอง

– กําหนดค่าลักษณะการทํางานของโหมดการทํางานต่างๆ และภาพพักหน้าจอ

– บันทึกการต้ังค่า

– สํารองข้อมลูเครือ่งชงกาแฟในยเูอสบีแฟลชไดรฟเ์ป็นประจาํ

– ดําเนินการอปัเดตบรกิารดิจทัิลท่ีดาวน์โหลดไว้
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11.2 แผนภมิูตน้ไมสํ้าหรบัเมน ูIndividualization and data transfer

การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการ
โอนย้ายข้อมูล

1 Digital Signage

1.1 โหลดสื่อ

1.2 สํารองข้อมูลสื่อ

1.3 สื่อโฆษณา

1.4 ภาพเคร่ืองดื่ม

1.5 ภาพพักหน้าจอ

1.6 ไฟล์เสียง

1.7 ถอดยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ออก

1.8 สร้างโครงสร้างไดเรกทอรี

2 ปรับแต่งการแสดงผล

2.2 ชุดรูปภาพแบบเลื่อนดูได้

2.3 ภาพพักหน้าจอ

2.4 ภาพพักหน้าจอของฉัน

2.5 การ์ดเมนู

2.6 สื่อโฆษณา

2.7 สื่อโฆษณาของฉัน

2.8 ลําดับเสียง

2.9 ลําดับเสียงของฉัน

2.10 เรียงลําดับ Quick Select

2.11 เรียงลําดับ Cash Register

2.12 ภาพเคร่ืองดื่มของฉัน

2.13 ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

3 บันทึก/โหลดข้อมูล

3.1 สํารองข้อมูล

3.2 โหลดข้อมูลสํารอง

3.3 สํารองข้อมูล XML

3.12 โหลดใบอนุญาต

คณุสามารถรเีซ็ตตัวแปรท่ีเลือกกลับเป็นค่าท่ีต้ังไวไ้ด้โดยใช ้4 ตั้งค่าเร่ิมต้น
รายการเมนู 5 นําเข้า FPC, 6 นําเข้า PKT และ 7 นําเข้า MMK จะสามารถใชไ้ด้หากมีการเชื่อมต่อยเูอสบีแฟลชไดรฟท่ี์มี
แหล่งข้อมลูท่ีถกูต้อง (FPC, PKT และ/หรอื MMK)

8 ถอดยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ จะนํายเูอสบีแฟลชไดรฟท่ี์เชื่อมต่ออยูอ่อก หากเครือ่งชงกาแฟเชื่อมต่อกับยเูอสบีแฟลชไดรฟ์
รายการเมนูจะเป็นสีเขียว หากไม่ได้เชื่อมต่อ รายการเมนูจะเป็นสีส้ม

ฟงัก์ชันมัลติมีเดียสามารถใชไ้ด้ในโหมดการทํางาน Quick Select [} 47] เท่าน้ัน
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11.3 จดัการ Digital Signage ผา่นยเูอสบีแฟลชไดรฟ์
คณุสามารถคงการเลือกและเวลาในการแสดงส่ือโฆษณาของคณุ (Digital Signage) ไวใ้นเครือ่งมือบนเวบ็ท่ีเข้าถึงได้ฟรี
ในการการดําเนินการเชน่น้ี ใหส้่งออกและนําเข้าไฟล์ท่ีเก่ียวข้องด้วยยเูอสบีแฟลชไดรฟ์

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

ü เครือ่งชงกาแฟมีซอฟต์แวรเ์วอรชั์น 4.0 ข้ึนไป

1. เสียบยเูอสบีแฟลชไดรฟเ์ข้ากับเครือ่ง

2. ไปท่ีรายการเมนูการปรับแต่งและถ่ายโอนข้อมูล
> 1 Digital Signage

3. แตะปุ่มส่งออก Digital Signage

4. สําหรับพารามิเตอรถ์อดยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ออก
ใหเ้ลือกค่าใช่

5. แตะปุ่มส่งออก

ð เครือ่งชงกาแฟจะบันทึกไฟล์ *.bundle ลงในยเูอ
สบีแฟลชไดรฟ์

6. ถอดยเูอสบีแฟลชไดรฟอ์อก

7. เชื่อมต่อยเูอสบีแฟลชไดรฟเ์ข้ากับคอมพิวเตอร์
เครือ่งใดก็ได้

8. ในเบราวเ์ซอร ์ไปท่ีเวบ็ไซต์ http://iot.franke.com/
digital-signage

9. ถ่ายโอนไฟล์ *.bundle จากยเูอสบีแฟลชไดรฟไ์ปยัง
เวบ็ไซต์ผ่านการลากและวางหรอื File Explorer

ð ตัวเลือกการต้ังค่าสําหรับ Digital Signage จะ
ปรากฏข้ึน

10. ทําการต้ังค่าท่ีต้องการ

11. เปล่ียนชื่อไฟล์โดยใชไ้อคอนดินสอท่ีมมุซา้ยด้านบน
หากต้องการ

12. แตะปุ่มดาวน์โหลดท่ีด้านล่างข้างซา้ยของหน้าต่าง

ð หน้าเวบ็จะถามวา่ควรบันทึกการเปล่ียนแปลงท่ี
ทําไวห้รอืไม่

13. ยนืยันคําถาม

14. เลือกค่าด้วยตนเอง

15. แตะปุ่มดาวน์โหลดชุดเมนู

ð ไฟล์ *.bundle ท่ีดาวน์โหลดไวจ้ะจดัเก็บยอยูใ่น
โฟลเดอรด์าวน์โหลดของคอมพิวเตอร์

16. ยา้ยไฟล์ *.bundle ไปยังยเูอสบีแฟลชไดรฟ์

17. ถอดยเูอสบีแฟลชไดรฟอ์อก

18. เสียบยเูอสบีแฟลชไดรฟเ์ข้ากับเครือ่ง

19. ไปท่ีรายการเมนูการปรับแต่งและถ่ายโอนข้อมูล
> 1 Digital Signage

20. แตะปุ่มนําเข้า Digital Signage

21. เลือกไฟล์ *.bundle ท่ีแก้ไขแล้ว

22. แตะปุ่มดาวน์โหลดและติดต้ัง

ð เครือ่งชงกาแฟใชก้ารต้ังค่าใหม่

11.4 ฟงักชั์นมัลติมีเดีย
– ใชไ้ฟล์ภาพหรอืไฟล์วดีิโอเป็นส่ือโฆษณา

– ใชไ้ฟล์ภาพหรอืไฟล์วดีิโอเป็นภาพพักหน้าจอ

11.5 ปรบัแตง่แอพพลิเคชัน
ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เวอรชั์น ตัวอยา่ง: 3.30 ส่วนแสดงเวอรชั์นปัจจุบัน
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ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ภาษามาตรฐาน ส่วนแสดงภาษามาตรฐานท่ีต้ังไว ้เครือ่งจะเปล่ียนกลับไปใช้
ภาษาน้ีหลังครบเวลารอท่ีต้ังไว้

11.5.1 การต้ังคา่ภาษา

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

การเปล่ียนภาษา – ใช่

– ไม่

เปิด/ปิดใชง้านการเปล่ียนภาษา

หมดเวลาสําหรับการเปล่ียนภาษา 20–120 วนิาที เวลารอ หลังเครือ่งชงกาแฟเปล่ียนกลับไปใชภ้าษามาตรฐาน
ท่ีต้ังไวใ้นเมนู 1 ตั้งค่าเคร่ือง > 1.1 ภาษา

ภาษา 1–6 – ภาษา 1: รายการ
ป็อปอปัพรอ้ม
ภาษา/แฟล็กท่ีมีอยู่

– ...

– ภาษา 6: รายการ
ป็อปอปัพรอ้ม
ภาษา/แฟล็กท่ีมีอยู่

ลกูค้าจะเหน็แฟล็กท่ีสอดคล้องกับภาษาท่ีต้ังไวส้งูสดุถึง 6
ภาษา ลกูค้าสามารถใชแ้ฟล็กเหล่าน้ีเพ่ือสลับไปมาระหวา่ง
ภาษามาตรฐานและภาษาท่ีต้องการได้

11.5.2 โหมดการทาํงาน

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

โหมดการทํางาน – แบบบรกิารตนเอง
– Quick Select

– แบบมีพนักงาน
บรกิาร – Cash
Register

ซอ่นปุ่มยกเลิก – ใช่

– ไม่

แสดงผลนาฬิกา – ใช่

– ไม่

ความสวา่งหน้าจอ 15-100 %

สัญญาณเสียงสําหรับการชง
เครือ่งด่ืม

– ใช่

– ไม่

สัญญาณเสียงสําหรับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาด

– ใช่

– ไม่

11.5.3 จอแสดงผล [โหมดการทาํงาน]

ข้ึนอยูกั่บโหมดการทํางาน ซึ่งมีพารามิเตอรก์ารแสดงผลท่ีแตกต่างกัน
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11.5.4 การตรวจจบัถว้ย

การต้ังค่า ช่วงของค่า หมายเหตุ

กรองเครือ่งด่ืม – ใช่

– ไม่

ใช:่ รายการเครือ่งด่ืมท่ีมีใหบ้รกิารจะข้ึนอยูกั่บขนาดของถ้วย
ใต้หัวจา่ยโดยอตัโนมัติ

ไม่: ไม่มีการกรองรายการเครือ่งด่ืมท่ีมีใหบ้รกิาร

อนุญาตใหใ้ชถ้้วยผิด – ใช่

– ไม่

ใช:่ สามารถเตรยีมเครือ่งด่ืมได้หากถ้วยใต้หัวจา่ยไม่ตรงกับ
ขนาดถ้วยท่ีเลือกไวบ้นหน้าจอ

ไม่: เครือ่งชงกาแฟจะไม่เริม่เตรยีมเครือ่งด่ืมจนกวา่จะได้
ขนาดถ้วยท่ีถกูต้องอยูใ่ต้หัวจา่ย

11.5.5 กรอบสี

การต้ังค่า ช่วงของค่า หมายเหตุ

เลือกสี – ปิด

– การไล่สี

– การส่องสวา่ง

– กําหนดโดยผู้ใช้

– สีแดง

– สีเขียว

– สีฟา้

– เป็นต้น

ข้อผิดพลาดจะแสดงอยูใ่นกรอบสี – ใช่

– ไม่

หากเกิดข้อผิดพลาดหรอืแสดงข้อความ ไฟท่ีขอบจะกะพรบิ
เป็นสีท่ีเก่ียวข้อง (สีเหลือง สีส้ม หรอืสีแดง)

11.5.6 การต้ังคา่คณุคา่ทางโภชนาการ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

แสดงข้อมลูคณุค่าทางโภชนาการ – ใช่

– ไม่

– เปิด/ปิดใชง้านการแสดงข้อมลูคณุค่าทางโภชนาการ

– คณุสามารถป้อนข้อมลูคณุค่าทางโภชนาการได้ในส่วน
เมนู 4 Nutritional value information [} 67]

ข้อมลูคณุค่าทางโภชนาการเพ่ิมเติม ใส่ข้อความตามท่ี
ต้องการ
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11.5.7 การชาํระเงนิ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

รายการท่ีเลือก – เหรยีญ

– บัตรเครดิต

– บัตรลกูค้า

– การชาํระเงนิแบบ
ไม่ต้องสัมผัส

– โทรศัพท์มือถือ

– ธนบัตร

แสดงหน้าต่างป๊อบอปัการชาํระเงนิ – ใช่

– ไม่

เปิด/ปิดใชง้านหน้าต่างป๊อปอปัการชาํระเงนิ

11.5.8 การอนมัุติธรุกรรม (API)

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เปิดใชง้านการอนุมัติธุรกรรม – ใช่

– ไม่

อนุญาตการควบคมุระยะไกล – ใช่

– ไม่

11.6 การโหลด/การสํารองขอ้มลู

11.6.1 การสํารองขอ้มลู

การดาํเนินการท่ีต้องการ รายการเมนู ข้อมลู/คาํแนะนาํ

ส่งออกการกําหนดค่าและส่ือ 3.1 สํารองข้อมลู – ส่งออกการกําหนดค่า

– สํารองข้อมลูส่ือของ Franke

– สํารองข้อมลูส่ือของตนเอง

– ถอดยเูอสบีแฟลชไดรฟอ์อก

– แสดงชื่อไฟล์

11.6.2 การโหลดขอ้มลู

การดาํเนินการท่ีต้องการ รายการเมนู ข้อมลู/คาํแนะนาํ

นําเข้าการกําหนดค่าและส่ือ 3.2 โหลดข้อมลูสํารอง – โหลดข้อมลูสํารอง (การกําหนดค่า, ส่ือของ Franke,
ส่ือของคณุเอง)

– ถอดยเูอสบีแฟลชไดรฟอ์อก
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11.6.3 การสํารองขอ้มลู XML

การดาํเนินการท่ีต้องการ รายการเมนู ข้อมลู/คาํแนะนาํ

สํารองข้อมลู XML 3.3 สํารองข้อมลู XML ส่งออกข้อมลูการดําเนินงาน เชน่ ข้อมลูการบํารุงรักษา
บันทึกข้อผิดพลาด หรอืตัวนับจาํนวนเครือ่งด่ืมและเครือ่ง
ชงกาแฟ

– ถอดยเูอสบีแฟลชไดรฟอ์อก

– แสดงชื่อไฟล์

11.6.4 การโหลดใบอนญุาต

การดาํเนินการท่ีต้องการ รายการเมนู ข้อมลู/คาํแนะนาํ

โหลดใบอนุญาต 3.12 โหลดใบอนุญาต นําเข้าใบอนุญาต

11.7 การคืนคา่เริม่ตน้

การดาํเนินการท่ีต้องการ รายการเมนู ข้อมลู/คาํแนะนาํ

คืนค่าเริม่ต้น 4 คืนค่าเริม่ต้น คืนค่าเริม่ต้นในบรเิวณท่ีเลือก (เชน่ ข้อมลูท่ีเปล่ียนแปลงได้
และข้อมลูตายตัว) หรอืลบตัวนับจาํนวน (ตัวนับจาํนวน
เครือ่งด่ืมและเครือ่งชงกาแฟ) และไฟล์ (บันทึกเครือ่งด่ืมและ
ข้อผิดพลาด ไฟล์)

ยนืยันการเปล่ียนแปลงท่ีดําเนินการโดยแตะท่ีนําไปใช้

11.8 การเปิดใชง้านการกาํหนดคา่
หากมีการถ่ายโอนข้อมลูอปัเดต (เครือ่งชงกาแฟ เวอรชั์นซอฟต์แวร ์ฯลฯ) ไปยังเครือ่งชงกาแฟผ่านแดชบอรด์ Provisioning
หรอื Deployment หรอืผ่านทางยเูอสบีแฟลชไดรฟ ์คณุจะต้องเปิดใชง้านข้อมลูเหล่าน้ีบนเครือ่งชงกาแฟด้วย สามารถดู
แพ็กเกจการอปัเดตท่ีใหบ้รกิารในเมนูการปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอนย้ายข้อมูลบนเครือ่งชงกาแฟ

ü มีการโหลดการกําหนดค่า FPC, POP, หรอืเวอรชั์น
ซอฟต์แวรใ์หม่ลงบนเครือ่งชงกาแฟผ่านแดชบอรด์
Provisioning หรอื Deployment แล้ว

1. แตะท่ีโลโก้ Franke

2. ป้อน PIN

3. กดตกลง

ð นอกจากเมนูการปรับแต่งเฉพาะบุคคลและ
การโอนย้ายข้อมูลแล้ว คณุยังสามารถดแูพ็ก
เกจการอปัเดตอกีมากมายท่ีใหบ้รกิารได้ด้วย

เมนบูรกิาร

การปรับแต่งเฉพาะบคุคลและการ
โอนยา้ยข้อมลู

การทาํความสะอาดและการบาํรุง
รักษา

3

4. เลือกเมนูการปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอน
ย้ายข้อมูล

5. เลือกรายการเมนู 9 แพ็กเกจอัปเดต

6. เลือกแพ็กเกจอปัเดตท่ีต้องการแล้วกดปุ่ม
ดาวน์โหลดและนําเข้า

ð ระบบนําเข้าแพ็กเกจอปัเดตแล้ว
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7. กดปุ่มติดต้ัง ð ระบบติดต้ังแพ็กเกจอปัเดตแล้ว
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12 การแกไ้ขปัญหา

12.1 ขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาด
เม่ือมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน เครือ่งชงกาแฟจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดท่ีใหค้ําแนะนําเก่ียวกับวธิแีก้ไขปัญหา

โหมดการทาํงานแบบมีพนักงานบรกิาร
เม่ืออยูใ่นโหมดการทํางานแบบมีพนักงานบรกิาร ระบบจะบ่งชี้วา่มีข้อผิดพลาดผ่านทางสัญลักษณ์ท่ีติดสวา่ง แตะท่ี
สัญลักษณ์ดังกล่าวเพ่ือดขู้อมลูเพ่ิมเติม

2021-02-07
11:35

ภาชนะใส่กาแฟบดเต็ม

สามารถทํากาแฟได้อีกเพียงไม่กี่รอบเท่านั้น
โปรดนําเอากาแฟบดออกจากภาชนะให้หมด

การปิด

2021-02-07
11:35

โหมดการทาํงานแบบบรกิารตนเอง
เม่ืออยูใ่นโหมดการทํางานแบบบรกิารตนเอง ระบบจะบ่งชี้วา่มีข้อผิดพลาดผ่านทางสัญลักษณ์สามเหล่ียมท่ีมีสีบรเิวณมมุ
บนขวามือของแผงหน้าปัดควบคมุ แตะท่ีสัญลักษณ์ดังกล่าวเพ่ือดขู้อมลูเพ่ิมเติม

10:53
2020-04-07

หากท้ังระบบได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยอตัโนมัติ คณุต้องรสีตารท์
เครือ่งชงกาแฟหากเกิดข้อผิดพลาดรา้ยแรง

a) ในการรสีตารท์เครือ่งชงกาแฟ ใหก้ดสวติชห์ลัก  เพ่ือปิดเครือ่ง

b) รอสักครู ่แล้วเปิดเครือ่งอกีครัง้

c) ตรวจสอบแหล่งจา่ยไฟ หากเปิดไม่ติด

d) ติดต่อชา่งเทคนิค หากเครือ่งชงกาแฟเปิดไม่ติด หรอืหากคณุไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้
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12.1.1 โคด้สีสําหรบัขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาด

การหยดุชะงกัช่ัวคราว

ระบบยังสามารถทํางานได้ตามปกติ

ระบบทํางานได้แค่บางส่วน

วตัถดิุบบางส่วนหรอืท้ังหมดถกูล็อก

12.2 การแกปั้ญหาระบบ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด/
ปัญหา

สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วธิแีก้ไข

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
E663 เทน้ําออกจากถาด
รองนํ้าปรากฏข้ึนแม้วา่จะ
ล้างถาดรองน้ําแล้ว

สัญญาณของเซ็นเซอรถ์กูรบกวนจาก
เศษขยะภายในถาดรองน้ํา

ทําความสะอาดและเช็ดด้านในของถาดรองน้ํา
ใหแ้หง้ นอกจากน้ี ใหท้ําความสะอาดและเช็ด
พ้ืนท่ีการติดต้ังของถาดรองน้ําใหแ้หง้

สัญญาณของเซ็นเซอรถ์กูรบกวนจาก
ความชื้นท่ีด้านหลังของถาดรองน้ํา

ทําความสะอาดและเช็ดด้านหลังของถาดรอง
น้ําใหแ้หง้

นมเป็นน้ําแข็ง ต้ังค่าอุณหภมิูเป้าหมายเครือ่งทําความ
เยน็ต่ําเกินไป

ต้ังค่าอุณหภมิูเป้าหมายท่ีใหส้งูข้ึน 1-2 °C

– เครือ่งทําความเยน็ SU05: กดปุ่ม Set บน
ตัวควบคมุอุณหภมิูค้างไวจ้นกวา่อุณหภมิู
เป้าหมายจะกะพรบิ ใชปุ้่มนําทางเพ่ือเพ่ิม
อุณหภมิูเป้าหมาย ใชปุ้่ม Set เพ่ือยนืยัน
อุณหภมิูเป้าหมายใหม่

– KE200: ตัวควบคมุอุณหภมิูอยูท่ี่ด้านหลัง
ของ KE200 ใชส่ิ้งน้ีเพ่ือต้ังอุณหภมิูท่ี
ต้องการ

นมเป็นน้ําแข็ง (น้ําในชอ่ง
ทําความเยน็)

ขอบยางประตเูครือ่งทําความเยน็ไม่
ป้องกันการรัว่ซึม

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้ติดต้ังขอบยางอยา่งถกู
ต้องและประตปิูดสนิท

อุณหภมิูนมในเครือ่งทําความ
เยน็จะไม่ถึงท่ีกําหนดไว้

การไหลเวยีนของอากาศรอบๆ เครือ่ง
ทําความเยน็ไม่เพียงพอ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีระยะหา่งข้ันตํ่าท่ีต้องการ
ระหวา่งเครือ่งทําความเยน็และผนัง (อยา่งน้อย
50 มม.)

ไม่มีนมหรอืมีแต่ฟองนม สายดดู/สายนมมีการรัว่ซึม ตรวจสอบตําแหน่งของหัวจา่ยและถ้าจาํเป็นให้
ทําความสะอาด เครือ่งทําความเยน็ SU05:
ตรวจสอบแหวนรูปตัวโอท่ีข้อต่อของสายดดู
ตรวจสอบสายดดูและหากจาํเป็นใหเ้ปล่ียนสาย
ใหม่

นมไหลออกไม่ถกูต้องจากหัว
จา่ยนม

มีการติดต้ังหัวจา่ยนมใหม่อยา่งไม่ถกู
ต้องจากการทําความสะอาดครัง้ล่าสดุ

เริม่กระบวนการทําความสะอาดเครือ่งชงกาแฟ
และติดต้ังหัวจา่ยนมตามคําแนะนําบนหน้าจอ
สัมผัส หัวจา่ยนมยังเป็นส่วนหน่ึงของชดุซอ่ม
บํารุงด้วย – ด ูชดุดแูล
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ข้อความแสดงข้อผิดพลาด/
ปัญหา

สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วธิแีก้ไข

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
E79 ข้อผิดพลาดของ
มาตรวัดการไหล

การไหลของน้ําหยดุชะงกั ตรวจสอบถังน้ํา/ข้อต่อท่อน้ําหลัก

หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏข้ึนใน
ขณะท่ีเครือ่งกําลังจา่ยเครือ่งด่ืมออกมา ตัว
กรองโมดลูการชงกาแฟอาจอุดตัน

– เพ่ิมความหยาบและความละเอยีดของเมล็ด
กาแฟและ/หรอืลดปรมิาณการบด

– ถอดโมดลูการชงกาแฟออกแล้วล้าง

– เริม่กระบวนการทําความสะอาดเครือ่งชง
กาแฟ

หน้าจอสัมผัสตอบสนองไม่
ถกูต้อง

ซอฟต์แวรเ์ครือ่งถกูใชง้านมากไป มีวธิกีารแก้ปัญหาท่ีแตกต่างกันสองวธิ:ี

– วธิท่ีี 1: กดปุ่มสีแดงท่ีด้านขวาของแผงหน้า
ปัดควบคมุค้างไวเ้ป็นเวลา 10 วนิาทีเพ่ือรี
สตารท์

– วธิท่ีี 2: ถอดปล๊ักเครือ่งชงกาแฟจากแหล่ง
จา่ยไฟฟา้ รอ 1 นาทีก่อนเชื่อมต่อเครือ่งชง
กาแฟกับแหล่งจา่ยไฟฟา้ กดปุ่มสีแดงส้ันๆ
ท่ีด้านขวาของแผงหน้าปัดควบคมุเพ่ือเปิด
เครือ่งอกีครัง้

ตรวจไม่พบระดับน้ําในถังเก็บ
น้ํา

คราบตกค้างหรอืตะกอนท่ีผนังด้านใน
ของถังเก็บน้ํา

ทําความสะอาดและล้างถังเก็บน้ําใหส้ะอาด

12.3 คาํแนะนาํสําหรบัวธิกีารชงกาแฟใหอ้รอ่ย

ข้อสังเกต
เครือ่งด่ืมรสชาติแย่
น้ํามันท่ีเมล็ดกาแฟคายออกมาจะเกาะเป็นคราบบางๆ อยูภ่ายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ น้ํามันดังกล่าวจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเรว็
และส่งผลใหเ้ครือ่งด่ืมมีรสชาติแยล่งอยา่งรวดเรว็

a) กําจดัคราบน้ํามันภายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟทกุวนั

b) ใชผ้้าแหง้หรอืผ้าชบุน้ําเปล่าเพียงอยา่งเดียวแล้วบิดใหห้มาด

c) หา้มใชส้ารทําความสะอาดใดๆ เน่ืองจากจะทําใหร้สชาติกาแฟผิดเพ้ียนไป

กล่ินของเมล็ดกาแฟในกรวยจางหายไป เน่ืองจากโดนความรอ้นและอากาศ คณุภาพจะลดลงหลังผ่านไป 3 ช่ัวโมง

a) เมล็ดกาแฟไม่ควรสัมผัสกับความชื้น

b) ไล่อากาศในถงุใส่เมล็ดกาแฟใหห้มด แล้วปิดใหส้นิท

c) หา้มแชเ่มล็ดกาแฟในตู้เยน็หรอืชอ่งฟรซี

d) เติมเมล็ดกาแฟในกรวย โดยกะปรมิาณใหเ้พียงพอสําหรับใชใ้นอกี 3 ชั่วโมงข้างหน้าเท่าน้ัน
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12.4 การชว่ยแกไ้ขปัญหาเก่ียวกับคณุภาพของเครือ่งด่ืม
ปัญหา สาเหตท่ีุเป็นไปได้ วธิกีารรักษาท่ีเป็นไปได้

กาแฟชืด บดหยาบเกินไป เลือกเมล็ดกาแฟท่ีบดละเอยีด การปรับความ
หยาบและความละเอยีดของเมล็ดกาแฟ

ใส่กาแฟน้อยเกินไป เพ่ิมปรมิาณกาแฟ การต้ังค่าเครือ่งด่ืม

อุณหภมิูต่ําไป เพ่ิมอุณหภมิู การต้ังค่าเครือ่งด่ืม

กาแฟเก่า ใชก้าแฟสดใหม่

กรวยใส่เมล็ดกาแฟไม่ลงล็อก ตรวจสอบกลไกการล็อกของกรวยใส่เมล็ด
กาแฟ การเติมเมล็ดกาแฟ

กาแฟรสชาติผิดเพ้ียน เครือ่งบดมีปัญหา ติดต่อฝา่ยบรกิารลกูค้า

ใชเ้มล็ดกาแฟในปรมิาณน้อย เติมเมล็ดกาแฟลงในกรวยใส่เมล็ดกาแฟเพียง
เล็กน้อย

เมล็ดกาแฟเสีย เปล่ียนเมล็ดกาแฟ

น้ํายาทําความสะอาดสารตกค้าง ล้างเครือ่งชงกาแฟ

แก้วสกปรก ตรวจสอบเครือ่งล้างจาน

น้ําคณุภาพแย ่(คลอรนี ความกระด้าง
ฯลฯ)

ตรวจสอบคณุภาพน้ํา คุณภาพน้ำ [} 33]

กาแฟรสชาติขมกวา่ปกติ อุณหภมิูสงูเกินไป ลดอุณหภมิูลง การต้ังค่าเครือ่งด่ืม

บดละเอยีดมากเกินไป เลือกเมล็ดกาแฟท่ีบดหยาบ การปรับความหยาบ
และความละเอยีดของเมล็ดกาแฟ

ปรมิาณของกาแฟน้อยเกินไป เพ่ิมปรมิาณกาแฟ การต้ังค่าเครือ่งด่ืม

ค่ัวเข้มเกินไป ใชเ้มล็ดกาแฟท่ีค่ัวออ่นกวา่น้ี

กาแฟรสชาติเปรีย้ว อุณหภมิูต่ําไป เพ่ิมอุณหภมิู การต้ังค่าเครือ่งด่ืม

ค่ัวออ่นเกินไป ใชเ้มล็ดกาแฟท่ีค่ัวเข้มกวา่น้ี

บดหยาบเกินไป เลือกเมล็ดกาแฟท่ีบดละเอยีด การปรับความ
หยาบและความละเอยีดของเมล็ดกาแฟ

ความสมํ่าเสมอของผงกาแฟ กาแฟข้นเหนียว ใชผ้งกาแฟน้อยลง ใชน้ํ้ามากข้ึน

กาแฟเหลว ใชผ้งกาแฟมากข้ึน ใชน้ํ้าน้อยลง

ผงกาแฟจบัตัวเป็นก้อนหรอืมีความชื้น ทําความสะอาดระบบเตรยีมผงกาแฟ แล้วเช็ดให้
แหง้

รสชาติของผงกาแฟ หวานเกินไป ใชผ้งกาแฟน้อยลง ใชน้ํ้ามากข้ึน

ยังไม่หวาน ใชผ้งกาแฟมากข้ึน ใชน้ํ้าน้อยลง

รสชาติผิดเพ้ียน ทําความสะอาดระบบเตรยีมผงกาแฟ
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13 การหยดุใชง้าน

13.1 การเตรยีมการกอ่นหยดุใชง้าน

1. ทําความสะอาดเครือ่งชงกาแฟโดยใชฟ้งัก์ชันการ
ทําความสะอาดอตัโนมัติ

2. เทกาแฟออกจากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่ผง
กาแฟใหห้มด

3. ทําความสะอาดจากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่
ผงกาแฟ

4. ทําความสะอาดภาชนะใส่กาแฟบด

5. เทนมออกจากภาชนะ

6. ทําความสะอาดภาชนะใส่นมและฝาภาชนะ

7. ใชแ้ปรงทําความสะอาดด้านในของท่อออ่นส่งนม

8. ทําความสะอาดตัวกรองขาดดูด้วยแปรงขดลวด

9. ทําความสะอาดอะแดปเตอรค์วบคมุการไหล

13.2 การหยดุใชง้านระยะส้ัน (สูงสุด 3 สัปดาห)์

ü เครือ่งชงกาแฟอยูใ่นตําแหน่งเดิม

1. ทําความสะอาดเครือ่งชงกาแฟโดยใชฟ้งัก์ชั่นการ
ทําความสะอาดอตัโนมัติ การทำความสะอาด [} 51]

2. ไปท่ีโหมดประหยัดพลังงาน

3. ถอดปล๊ักเครือ่งชงกาแฟ

4. ปิดท่อรับน้ําจากแหล่งจา่ยน้ําหากเครือ่งชงกาแฟมี
ท่อจา่ยน้ําหลัก

5. ทําความสะอาดอุปกรณ์เสรมิท้ังหมด

6. ปิดเครือ่งอุปกรณ์เสรมิ และถอดปล๊ักออกจากกรดิ
ไฟฟา้

13.3 การหยดุใชง้านระยะยาว

ข้อสังเกต
เครือ่งชงกาแฟจะเส่ือมสภาพลง หากหยดุใช้งานและเก็บรักษาในระยะยาว
หากคณุต้องการใชเ้ครือ่งชงกาแฟอกีครัง้ในอนาคต คณุต้องปฏบัิติตามมาตรการการบํารุงรักษา เครือ่งชงกาแฟต้องได้
รับการซอ่มบํารุง ติดต้ัง และทําความสะอาดก่อนชงเครือ่งด่ืมใดๆ

a) ติดต่อทีมบรกิารของ Franke สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการหยดุใชง้านและการเก็บรักษาท่ีถกูต้องเหมาะสม

b) ใหช้า่งเทคนิคถ่ายน้ําออกจากเครือ่งชงกาแฟของคณุ

c) เครือ่งชงกาแฟอาจต้องได้รับการซอ่มบํารุงเพ่ิมเติม หากหยดุใชง้านและเก็บรักษาเกินกวา่ 6 เดือน

13.4 การเคล่ือนยา้ยและการเก็บรกัษา
ปกป้องเครือ่งชงกาแฟจากความเสียหายเชิงกลและสภาพแวดล้อมท่ีไม่พึงประสงค์ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยและการเก็บ
รักษา

ปกป้องเครือ่งชงกาแฟจากส่ิงต่อไปน้ี:

– การส่ันสะเทือน

– ฝุน่

– แสงแดด

– การรว่งหรอืการพลิกควํา่

– การล่ืนขณะเคล่ือนยา้ย

– น้ําค้างแข็ง หากไม่ได้ถ่ายของเหลวออกจากเครือ่งชงกาแฟจนหมด
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ต้องปฏบัิติตามเงือ่นไขต่อไปน้ี:

– อุณหภมิูการเก็บรักษาท่ียอมรับได้ หากถ่ายของเหลวออกจากเครือ่งชงกาแฟจนหมดแล้วคือ: 5-32 °C

– ความชื้นสัมพัทธ:์ สงูสดุ 80 %

– รัดเครือ่งชงกาแฟใหแ้น่นอยูกั่บท่ี

– ใหเ้ครือ่งชงกาแฟอยูใ่นลักษณะต้ังตรง

– เครือ่งชงกาแฟต้องวา่งเปล่าและต้องถ่ายของเหลวออกจากระบบใหห้มด

– ขอแนะนําใหเ้ก็บเครือ่งชงกาแฟและชิ้นส่วนท่ีถอดออกได้ไวใ้นบรรจุภัณฑ์เดิมของเครือ่งชงกาแฟ

13.5 การใชง้านใหมอ่กีครัง้หลังเก็บรกัษาเป็นเวลานานหรอืหยดุใชง้าน

ข้อสังเกต
การเส่ือมสภาพขณะเก็บรักษา
ชิ้นส่วนต่างๆ อาจใชก้ารไม่ได้ดังเดิม หากได้รับการเก็บรักษาหรอืไม่มีการใชง้านเกินกวา่ 6 เดือน

a) ติดต่อชา่งซอ่มบํารุงเพ่ือขอข้อมลูเก่ียวกับการซอ่มแซมและการใชง้านเครือ่งชงกาแฟใหม่อกีครัง้
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14 การท้ิงช้ินส่วนตา่งๆ
การท้ิงวสัดส้ิุนเปลือง

– เมล็ดกาแฟ ผงกาแฟ และกาแฟบดสามารถท้ิงรวมกันได้

– โปรดตรวจสอบข้อมลูบนฉลากเม่ือกําจดัท้ิงวสัดทุําความสะอาดท่ีไม่ได้ใช้

– ท้ิงของเหลวจากภาชนะทําความสะอาดหรอืถาดรองน้ําลงในระบบน้ําเสีย

การท้ิงเครือ่งชงกาแฟและอุปกรณอ์ืน่ๆ

เครือ่งใชไ้ฟฟา้ชิ้นน้ีเป็นไปตามข้อกําหนด European Directive 2012/19/EU ซึ่งเก่ียวกับการจดัการขยะและอุปกรณ์
อเิล็กทรอนิกส์ (WEEE) และไม่ควรนําไปท้ิงรว่มกับขยะในครัวเรอืน

แยกกําจดัชิ้นส่วนอเิล็กทรอนิกส์

กําจดัชิ้นส่วนพลาสติกตามท่ีมีเครือ่งหมายกําหนดไว้

ต้องใชค้นสองคนในการเคล่ือนยา้ยเครือ่งชงกาแฟ
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15 ขอ้มลูทางเทคนิค
ประเภทของเครือ่ง A600 (FCS4043)

ขนาด: ความกวา้ง/ความสงู/ความลึก (mm) 340/540/600

น้ําหนัก (kg) 38

ความจุกรวยใส่เมล็ดกาแฟ (kg) 0,6  หรอื 1,2

ความจุกรวยใส่เมล็ดกาแฟคู่ (kg) 2 x 0,6  หรอื 2 x 1,2

ความจุกรวยใส่เมล็ดกาแฟ, เครือ่งบดหน่ึงเครือ่ง (kg) 1,8

ความจุอยา่งสงูของกรวยใส่ผงกาแฟ (kg) 1

ความจุอยา่งต่ําของกรวยใส่ผงกาแฟ (kg) 0,6

การสรา้งเสียงรบกวน (dB(A)) < 70

อุณหภมิูแวดล้อม (°C) 10-40

ความชื้น (%) สงูสดุท่ี 80

ถังเก็บน้ํา (l) 4

ความจุของถังเก็บน้ําเสียภายนอก (l) 16

ความจุภาชนะใส่กาแฟบด (อุปกรณ์เผ่ือเลือกตัวดีดภาชนะใส่
กาแฟบด)

60-110 เค้ก ข้ึนอยูกั่บปรมิาณการบด

15.1 กาํลังการผลิตตาม DIN 18873-2:2016-02

กาํลังการผลิตต่อช่ัวโมง การชงหน่ึงแก้ว
(แก้วต่อช่ัวโมง)

การชงสองแก้ว
(แก้วต่อช่ัวโมง)

เอสเปรสโซ่ 150 194

กาแฟ/Café crème 100 121

น้ํารอ้น (200 มล.) 164 -

คาปชูิโน 98 160

ลาเต้ มัคคิอาโต้ 102 155

กาแฟนม 124 186

ช็อคโกแลต 111 -

15.2 ขอ้มลูการตอ่ไฟฟา้
แรงดันไฟฟา้ การเช่ือมต่อกับแหลง่จา่ยไฟ

หลัก
กาํลังไฟ (สูงสุด) ฟวิส์ ความถ่ี

200 โวลต์ 2LPE 4700 W 30 A 50-60 Hz

200 โวลต์ 2LPE 2450 W 16 A 50-60 Hz

200 โวลต์ 3LPE 6800 W 30 A 50-60 Hz

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

220 โวลต์ 1LNPE 2400 W 16 A 50 Hz

220–240 โวลต์ 1LNPE 2400-2800 W 10 A 50-60 Hz

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

220–240 โวลต์ 1LNPE 4400-5500 W 30 A 50-60 Hz

220–240 โวลต์ 3LPE 5600-7900 W 30 A 50-60 Hz
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แรงดันไฟฟา้ การเช่ือมต่อกับแหลง่จา่ยไฟ
หลัก

กาํลังไฟ (สูงสุด) ฟวิส์ ความถ่ี

380 โวลต์ 3LNPE 6300 W 16 A 50-60 Hz

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