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MANUAL DE INSTRUÇÕES A800
FCS4050

pt-BR

Leia o manual de instruções antes de trabalhar na
máquina.

Mantenha o manual de instruções próximo à máquina e
entregue-o juntamente ao vender ou ceder a máquina ao
próximo usuário.
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1 PARA SUA SEGURANÇA
1.1 Utilização adequada

1.1.1 Máquina de café
– A A800 é uma máquina de preparo de bebidas industrial para a utilização na restauração, em escritórios ou

ambientes semelhantes.
– A A800 é adequada para o processamento de grãos inteiros de café, café moído, pó próprio para máquinas e

leite fresco.
– A A800 destina-se ao preparo de bebidas conforme estas instruções e os dados técnicos.
– A A800 é adequada para o funcionamento em locais fechados.

Atenção
– A A800 não é adequada para a utilização em locais abertos.

1.1.2 Aparelhos complementares

Unidade de resfriamento
– A unidade de resfriamento destina-se exclusivamente para resfriar leite ao preparar café em uma máquina de

café. Utilize apenas leite previamente resfriado (2–5 °C).
– Utilize exclusivamente produtos de limpeza de sistemas para leite da marca Franke.

Atenção
– Outros produtos de limpeza podem deixar resíduos em seu sistema de leite.

Aquecedor de xícaras
– O aquecedor de xícaras é adequado exclusivamente para pré-aquecer as xícaras de café e os copos utilizados

para a preparação de bebidas.

Atenção
– O aquecedor de xícaras não é adequado para secar panos de prato ou quaisquer outros tecidos. As xícaras não

devem ser cobertas para o aquecimento.

Flavor Station
– A Flavor Station é adequada apenas para o transporte automático de xaropes e outros aromas líquidos para a

preparação de bebidas.

Atenção
– A Flavor Station não é adequada para o transporte de líquidos viscosos, como por ex. caldas de chocolate.
– A Flavor Station não é adequada para o armazenamento de bebidas alcoólicas ou substâncias explosivas.

Sistema de faturamento
– O sistema de faturamento pode ser utilizado, de acordo com a respetiva versão, para diferentes meios de

pagamento. Exemplos: pagamento em moedas, cartão ou sistema móvel de pagamento.

1.2 Pré-requisitos para a utilização da máquina de café
– A A800 foi prevista para ser utilizada por pessoal treinado.
– Todas as pessoas que forem operar a A800 devem ter lido e compreendido as instruções. Isto não é válido

para a utilização no modo de autosserviço.
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– Máquinas que forem utilizadas no modo de autosserviço têm que ser sempre monitoradas para proteger os
usuários.

– Coloque a A800 e os aparelhos complementares em funcionamento somente depois de ter lido e
compreendido completamente estas instruções.

– Não utilize a A800 nem os aparelhos complementares se você não conhecer sua forma de funcionamento.
– Não utilize a A800 se os cabos de ligação da A800 ou dos aparelhos complementares estiverem danificados.
– Não utilize a A800 se a A800 ou os aparelhos complementares não tiverem sido limpos conforme previsto ou

não estiverem cheios.

– Crianças com menos de 8 anos não podem utilizar a A800 nem os aparelhos
complementares.

– Crianças e pessoas com restrições nas capacidades físicas, sensoriais ou
mentais devem utilizar a A800 e os aparelhos complementares somente sob
supervisão e não podem brincar com a A800 nem com os aparelhos
complementares.

– A limpeza da A800 e dos aparelhos complementares não deve ser realizada por
crianças.

1.3 Explicação das instruções de segurança de acordo com ANSI
Para a proteção de pessoas e bens materiais, você deve seguir as instruções de segurança.

O símbolo e a palavra de sinal indicam a gravidade do perigo.

 ATENÇÃO
AVISO indica um perigo potencialmente iminente. Caso não seja evitado, poderá causar a morte
ou ferimentos graves.

 CUIDADO
CUIDADO indica um perigo potencialmente iminente. Caso não seja evitado, poderá causar
ferimentos leves ou pequenos.

AVISO
AVISO alerta sobre riscos de danos à máquina.
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1.4 Perigos na utilização da máquina de café e dos aparelhos
complementares

 ATENÇÃO
Risco de morte por choque elétrico!
Os cabos, fios ou conectores de eletricidade danificados podem causar choque elétrico.

a) Não conecte cabos, fios ou conectores de eletricidade danificados à rede de energia.

b) Substitua os cabos, fios ou conectores de eletricidade danificados. 
Se o cabo estiver firme, entre em contato com um técnico de assistência. Se o cabo não estiver firme, faça o
pedido e utilize um cabo novo e original.

c) Certifique-se de que a máquina e o cabo nunca estejam próximos a quaisquer superfícies quentes, como por
exemplo fogões a gás, elétricos ou fornos!

d) Certifique-se de que o cabo não seja comprimido nem encoste em superfícies afiadas.

 ATENÇÃO
Risco de morte por choque elétrico!
Líquidos/umidade ou vazamentos que penetram na máquina podem causar choque elétrico.

a) Nunca aponte um jato de líquido ou vapor na máquina.

b) Não derrame líquidos na máquina.

c) Não imerja a máquina em qualquer tipo de líquidos.

d) Desconecte a máquina da rede de energia em caso de vazamento ou penetração de líquido/umidade.

 ATENÇÃO
Risco de morte por choque elétrico!
Operações, reparações ou trabalhos de assistência realizados de forma inadequada em equipamentos elétricos
podem provocar choque elétrico.

a)Permita que as reparações nas peças elétricas sejam realizadas  somente por
técnicos de assistência com peças de reposição originais.

b) Permita que os trabalhos de assistência sejam realizados somente por pessoas autorizadas que possuam as
qualificações relevantes.

 ATENÇÃO
Risco de sufocamento
As embalagens plásticas podem sufocar as crianças.

a) Não permita que as crianças manuseiem as embalagens plásticas.



Franke Kaffeemaschinen AG Para sua segurança | 1

9 / 84

 ATENÇÃO
Perigo de queimadura
As superfícies de aquecimento do aquecedor de xícaras podem causar queimaduras ou provocar um incêndio.

a) Não toque nas superfícies de aquecimento quentes do aquecedor de xícaras.

b) EM CASO DE QUEIMADURA: resfrie imediatamente a área e, conforme o grau da queimadura, consulte um
médico.

c) Não coloque materiais inflamáveis sobre o aquecedor de xícaras.

 ATENÇÃO
Perigo de escaldamento
Durante o enxágue há saída de água quente.

a) Durante o processo, não mantenha as mãos nas proximidades dos dispositivos de saída.

b) Não coloque nada sobre a bandeja de gotejamento.

c) EM CASO DE ESCALDAMENTO: resfrie imediatamente a área e, conforme o grau da queimadura, consulte um
médico.

 ATENÇÃO
Perigo de escaldamento
Bebidas quentes podem causar escaldamentos.

a) Tenha cuidado com as bebidas quentes.

b) Use apenas utensílios para beber adequados.

 ATENÇÃO
Perigo de escaldamento
Durante a limpeza, líquidos quentes e vapores são liberados e podem provocar escaldamento.

a) Durante o processo, não mantenha as mãos nas proximidades dos dispositivos de saída.

 ATENÇÃO
Perigo de ferimento!
Se objetos estranhos penetrarem no recipiente de grãos ou no mecanismo de moagem, fragmentos deles podem
ser arremessados para fora e causar ferimentos.

a) Não introduza nenhum objeto no recipiente de grãos ou no mecanismo de moagem.
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 CUIDADO
Ferimentos por cortes/esmagamento
O mecanismo de transporte do recipiente de pó pode causar ferimentos por cortes ou esmagamento.

a) Limpar cuidadosamente o recipiente de pó.

 CUIDADO
Irritação causada por produtos de limpeza
Pastilhas de limpeza, produtos de limpeza de sistemas para leite e descalcificantes podem causar a irritações.

a) Observe os avisos de perigo nos rótulos dos produtos de limpeza.

b) Evite contato com os olhos e com a pele.

c) Lave as mãos após o contato com os produtos de limpeza.

d) Os produtos de limpeza não devem entrar em contato com as bebidas.

 CUIDADO
Perigo para a saúde devido à nucleação
Devido à limpeza insuficiente, resíduos de alimentos podem solidificar-se na máquina e contaminar as saídas e os
produtos.

a) Não utilize a máquina, se esta não estiver limpa de acordo com as instruções.

b) Limpe a máquina diariamente, de acordo com as instruções.

c) Informe o pessoal de operação sobre as medidas de limpeza necessárias.

 CUIDADO
Perigo para a saúde devido à nucleação
Quando a máquina não for utilizada por um longo período, resíduos podem solidificar na máquina.

a) Limpe a máquina após longos períodos de inatividade (mais do que 2 dias).

 CUIDADO
Perigo para a saúde devido à formação de algas
Uma utilização muito longa do filtro de água pode provocar a formação de algas.

a) Substitua o filtro de água, se houver necessidade disso para a máquina.

 CUIDADO
Formação de bolor
No descarte de pó de café pode ocorrer formação de bolor.

a) Esvazie e limpe o compartimento de descarte pelo menos uma vez por dia.
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2 ESCLARECIMENTO SOBRE OS SÍMBOLOS
2.1 Símbolos das instruções

2.1.1 Orientação

Limpar os componentes com o método em 5 etapas

Dicas e truques, bem como outras informações, podem ser obtidas neste símbolo

Pré-requisitos para as etapas de manuseio

Resultado ou resultado provisório das etapas de manuseio

2.2 Símbolos do software

2.2.1 Símbolos para navegação e operação

Símbolo Designação Descrição

Botão Cancelar Interromper o preparo

Próxima página/página
anterior

Navegar pelos menus de várias páginas

Botão Iniciar Iniciar a preparação

2.2.2 Símbolos no painel

Se um símbolo se acender no painel, outras informações e instruções podem ser acessadas ao tocar no símbolo.
Se ocorrer um erro, no capítulo Eliminação de erros [} 71] podem ser obtidas informações de ajuda.

Símbolo Designação Descrição

Logo da marca Franke Acessar a interface de manutenção

Conservar/limpar A máquina deve ser limpa e receber manutenção

Grão de café O recipiente de grãos de café está vazio ou não foi colocado
corretamente

Recipiente de descarte O recipiente de descarte deve ser esvaziado

Enxaguamento A máquina deve ser enxaguada ou está a fazer enxágue
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Símbolo Designação Descrição

Produto

Faturamento Faturamento ativado

Imagens publicitárias

Proteção de tela

Luminosidade Ajustar luminosidade

Transferência de dados Os dados serão transferidos

Contador de produtos
individuais

Personalização

Acerca

Desativado

Standby Colocar a máquina em standby

First Shot Pré-aquecer sistema

Porta A porta está aberta.

Favoritos O botão de favoritos pode ser ocupado com uma função de
utilização frequente

Serviço/ajustar/
administração

Grão esquerda/direita Mecanismo de moagem ativo

Produto duplo Produzir o dobro da quantidade de bebidas (produção dupla)

Café em pó



Franke Kaffeemaschinen AG Esclarecimento sobre os símbolos | 2

13 / 84

Símbolo Designação Descrição

Chocolate

Leite frio

Leite O recipiente de leite está vazio ou não foi colocado corretamente

Produto de limpeza de
sistemas para leite

O produto de limpeza de sistemas para leite está vazio
(CleanMaster)

2.2.3 Apresentação das mensagens de erro
Os produtos marcados não podem ser preparados. Através do símbolo aceso no painel é possível acessar as
mensagens de erro.

Cappuccino

11:35
2018-09-06

Se o sistema completo for afetado por um erro, uma mensagem de erro aparece automaticamente.

Fechar

A porta está aberta. Feche a porta.

2018-09-06
11:35

Código de cores para mensagens de erro

Interrupção por período temporário

O sistema ainda funciona sem restrições

O sistema funciona com restrições

Alguns ou todos os recursos estão bloqueados
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3 ARTIGOS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os artigos incluídos no fornecimento podem mudar conforme a configuração do aparelho. Outros acessórios
podem ser adquiridos diretamente junto de seu revendedor ou da Franke Kaffeemaschinen AG em Aarburg.

Descrição do artigo Número de artigo

Pastilhas de limpeza (100 unid.) 567.0000.010

Pastilhas de limpeza (China) 567.0000.016

Pastilhas de limpeza (EUA/Canadá) 567.0000.002

Produto de limpeza de sistemas para leite (frasco
dosador)

567.0000.005

Produto de limpeza de sistemas para leite (frasco
dosador)

(EUA/Canadá)

567.0000.003

Escovas de limpeza 560.0003.728

Escova interna

(opção SU05)

560.0001.019

Escova do tubo

(opção FM/MS)

560.0007.380
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Descrição do artigo Número de artigo

Pincel de limpeza 560.0003.716

Pano de microfibra 560.0002.315

Chave de ajuste do mecanismo de moagem 560.0003.876

Regulador de jato/chave de mangueira 560.0522.696

Pendrive USB (4 GB) 560.0003.285

Copo de medida 560.0002.653

Lata 560.0484.609

Kit do manual 560.0001.677
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4 IDENTIFICAÇÃO
4.1 Posição da placa de tipo

4.1.1 Máquina de café

A placa de características da máquina de café está localizada na parede interna direita do recipiente de descarte.

4.1.2 SU12
A placa de características para a SU12 encontra-se no compartimento de refrigeração.

4.1.3 SU05

A placa de características do SU05 está localizada no interior da porta.

4.1.4 FS3/FS6
A placa de características da Flavor Station se encontra na parte interior.

4.1.5 CW

A placa de características do aquecedor de xícaras está localizada no interior da parede traseira, na parte inferior
esquerda.
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4.2 Código de tipo

4.2.1 Máquina de café

Código Descrição

A800 Máquina de café (totalmente automática)

Série: A

Tamanho: 800

1G 1 mecanismo de moagem

2G 2 mecanismos de moagem

3G 3 mecanismos de moagem

1P 1 recipiente de pós

2P 2 recipientes de pós

EC EasyClean

FM FoamMaster (leite frio e quente, espuma de leite quente e fria)

H1 Saída de água quente

S1 Distribuidor de vapor

S2 Autosteam (distribuidor de vapor com sensor de temperatura)

S3 Autosteam Pro (distribuidor de vapor com sensor de temperatura e consistência da espuma do
leite programável)

4.2.2 Aparelhos complementares

Código Descrição

1C1M 1 máquina de café, 1 tipo de leite

1C2M 1 máquina de café, 2 tipos de leite

2C1M 2 máquinas de café, 1 tipo de leite

2C2M 2 máquinas de café, 2 tipos de leite

AC Sistema de faturamento

CW Aquecedor de xícaras

EC EasyClean

FM FoamMaster (leite frio e quente, espuma de leite quente e fria)

FS3 Flavor Station com 3 bombas de xarope

NM Máquina sem sistema de leite (NoMilk)

SU05 EC Unidade de refrigeração (< 10 l) com limpeza EasyClean

SU12 CM Unidade de resfriamento (≥ 10 l) com limpeza CleanMaster

SU12 EC Unidade de resfriamento (≥ 10 l) com limpeza EasyClean

UC05 Unidade de refrigeração na parte inferior (< 10 l)

UT12 EC Unidade de refrigeração para colocação sob balcão (≥ 10 l) com limpeza EasyClean
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5 DESCRIÇÃO DO APARELHO
5.1 Máquina de café

Einleitung
Die Kaffeemaschine A800 gibt es mit zahlreichen Optionen. Damit Sie einen Überblick über Ihre Maschine
bekommen, stellen wir Ihnen an dieser Stelle eine beispielhafte Konfiguration vor. Beachten Sie, dass Ihre
Kaffeemaschine je nach Konfiguration anders aussehen kann.

Unidade de comando (tela de 10.4"
sensível ao toque)

Tampa de entrada
Recipiente de grãos

Trava e botão de desbloqueio para
a porta frontal

Saída de água quente

Recolhedor de gotas com bandeja de gotejamento

Autosteam/Autosteam Pro

Recipiente de pós

Saída com regulagem automática de altura

5.1.1 Padrão
– Um moinho (parte traseira à esquerda)
– Saída de água quente
– Saída com ajuste automático de altura
– Conexão de água

5.1.2 Opções
– iQFlow
– Segundo moinho (parte traseira à direita)
– Terceiro mecanismo de moagem
– Recipiente de pós (à direita)
– Segundo recipiente de pós (à esquerda)
– Distribuidor de vapor
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– Autosteam zum automatischen Erhitzen von Milch
– Autosteam Pro para produção automática de espuma no leite
– Dois tipos de leite
– Despejo de descarte
– Saída especial para jarro
– Recipientes de feijão e pós traváveis
– Pés de apoio altos (Pés de apoio [} 29])
– Sensor de xícaras
– Depósito de água externo
– First Shot
– M2M/Preparo de telemetria
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5.1.3 Componentes da máquina de café

Recipiente de grãos Recipiente de pós

Módulo de infusão

Recipiente de descarte

Recolhedor de gotas com bandeja degotejamento

Depósito de água residual (opção)
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5.2 Aparelhos complementares

5.2.1 Componentes da unidade de refrigeração com EasyClean

Indicador de temperatura

Recipiente de leite

Chave

Interruptor principal

Recipiente de limpeza
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5.2.2 Unidade de refrigeração SU12 FM EC

– Sistema de limpeza automática
– Possível conexão à esquerda e à direita da máquina
– Com fechadura

Versões
– SU12 com recipiente de leite de 12 l
– SU12 com 2 recipientes de leite de 4,5 l para o uso de 2 tipos de leite
– SU12 Twin com 2 recipientes de leite de 4,5 l para a conexão de 2 máquinas de café
– Unidade de resfriamento para colocar sob o balcão UT12 FM com recipiente de leite 12 l
– Unidade de resfriamento para colocar sob o balcão UT12 FM Twin com 2 recipientes de leite de 4,5 l para a

conexão de 2 máquinas de café
– MU (montagem sob balcão)
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5.2.3 Flavor Station FS3

Para obter criações de bebidas originais, encontra-se disponível opcionalmente nossa Flavor Station. Com a Flavor
Station, você pode complementar sua oferta com até três sabores diferentes.

5.2.4 Aquecedor de xícaras
Para obter os cafés ideais, você precisará de xícaras pré-aquecidas. O aquecedor de xícaras com quatro áreas de
armazenagem com aquecimento adapta-se da forma ideal à sua máquina de café.

5.2.5 Sistema de faturamento
O sistema de faturamento destina-se à gestão de processos de pagamento e ao registro de dados sobre o
faturamento.

Interfaces:

– VIP
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Sistemas de pagamento:

– Mecanismos de validação de moedas
– Mecanismos de troca de moedas
– Dispositivos de leitura de cartões

5.3 Visão geral dos modos de operação
O modo de comando adequado varia em função da sua utilização da máquina de café, da variedade de bebidas que
você oferece e dos pedidos de seus clientes. 
O técnico de assistência terá prazer em ajudar a ajustar o modo de comando mais adequado para você.

5.3.1 Interface de operação

1

2

1 Com o botão Franke, você pode alternar entre a
interface de manutenção e a seleção de
produtos.

2 Navegar para frente ou para trás.
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5.3.2 Modo de comando Cash Register

Cash Register é o modo de operação para a utilização em contextos de serviço. Enquanto sua máquina de café
prepara um produto, você pode adicionar os próximos pedidos.

Composição da interface de operação
– Nível 1: seleção de produto, até 5 páginas. Coluna com as possíveis opções sobre o status dos produtos e a

lista de espera
– Nível 2: exibição de 4, 9 ou 16 botões de produtos por página

Adaptações individuais
– Visualização: 2x2, 3x3 ou 4x4 produtos por página
– Representação: imagem realista, desenhada

5.3.3 Modo de operação Quick Select

O modo de operação Quick Select é o ajuste padrão para contextos de autosserviço. Quando seu cliente tiver
escolhido uma bebida, ele pode adaptá-la em um segundo passo, contanto que as opções de produto estejam
ativas.

Composição da interface de operação:

– Nível 1: seleção de produto, até 5 páginas
– Nível 2: Status Drink Selection; exibição de 6, 12 ou 20 botões de produto por página, selecionar as opções de

produto, iniciar o preparo (caso esteja ativo)
Adaptações individuais:

– Visualização: 2x3, 3x4 ou 4x5 produtos por página

– Ativar o Credit Mode

– Ordenamento individual das bebidas
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5.3.4 Modo de operação Quick Select com Credit Mode

Credit:

Tea

6.00 CHF

3.00 CHF 5.50 CHF

4.00 CHF 5.50 CHF 3.00 CHF

5.50 CHF
Espresso Cappuccino Chococcino

Coffee Chocolate

Visualização
– Preços dos produtos
– Crédito
– Crédito em falta

No status Drink Selection, com o ajuste Credit Mode, não é possível adicionar opções de bebidas. 

O Credit Mode pode ser ativado no menu Meus ajustes em 1 Ajustar a máquina > 1.12 Faturamento. Selecione Ativar

faturamento.

5.3.5 Modo de operação Inspire Me
O modo de operação Inspire Me é adequado principalmente para contextos de autosserviço. As bebidas podem ser
agrupadas. Assim você pode apresentar aos seus clientes uma oferta de bebidas de forma clara.

Composição da interface de operação:

– Nível 1: até 6 cardápios com escolha previamente filtrada
– Nível 2: até 5 páginas por cardápio
– Nível 3: 6 ou 12 botões de produto por página

Adaptações individuais:

– Criação de cardápios
– Ordenamento individual das bebidas
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6 INSTALAÇÃO
6.1 Preparações

– A conexão de energia elétrica para a máquina de café tem que ser protegida com um disjuntor diferencial
residual (DR).

– Qualquer polo de alimentação de corrente deve poder ser desligado com um interruptor.
– A conexão de água deve cumprir o Requisitos para a alimentação de água [} 29] e as regras e regulamentos

locais e nacionais.
– A máquina de café deve ser conectada à alimentação de água com o conjunto de tubos fornecido. Não utilize

outros tubos de água disponíveis.
– Providencie um balcão ergonômico e estável (capacidade de carga mín. 150 kg). A unidade de operação deve

encontrar-se na altura dos olhos.

Todas as medidas preparatórias já têm que estar concluídas antes de seu técnico de assistência instalar a máquina
de café para você. Seu técnico de assistência irá instalar sua máquina de café e colocá-la pela primeira vez em
funcionamento. Ele pode instruir você sobre as funções básicas.

6.2 Dimensões da máquina de café com SU12 e outros aparelhos
complementares
As dimensões são indicadas em milímetros.
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AVISO
Danos devido a sobreaquecimento
Distâncias pequenas demais até a parede e para cima podem levar ao acúmulo de calor na máquina e a falhas.

a) Mantenha as dimensões de instalação e espaços livres especificados.

b) Certifique-se de que os espaços livres não estejam bloqueados.
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Passagem de tubos flexíveis no balcão

6.2.1 Pés de apoio
O âmbito do fornecimento inclui pés de apoio com uma altura de 40 mm. Pés de apoio mais altos também estão
disponíveis opcionalmente.

Pés de apoio altos Altura total

40  mm padrão 750 mm + 40 mm = 790 mm

70 mm (opcional) 750 mm + 70 mm = 820 mm

100 mm (opcional) 750 mm + 100 mm = 850 mm

6.3 Requisitos para a alimentação de água

6.3.1 Conexão de água

Pressão da água 80 – 800 kPa (0,8 – 8,0 bar)

Taxa de vazão > 0,1 l/sec

Temperatura da água < 25 °C

Ligação com a conexão de água Porca de capa G3/8 e tubo de metal l = 1,5 m

Conectar apenas com o conjunto de tubos fornecido

– A conexão de água deve cumprir os requisitos dos dados técnicos, regulamentos locais e nacionais.
– A conexão de água deve ser protegida contra refluxo.
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– A conexão de água deve ter uma válvula de corte e uma válvula de retenção verificável com filtro a montante.
O filtro deve poder ser retirado para limpeza.

– A água não pode ser proveniente do sistema de descalcificação do imóvel.
– Filtro com no mínimo 100 malhas/polegadas (UL)

6.3.2 Qualidade da água

Dureza total: 4-8 dH GH (unidade alemã para dureza total)

7-14 fH GH (unidade francesa para dureza total)

70-140 ppm (mg/l)

Dureza de carbonatos 3-6° dH KH/50-105 ppm (mg/l)

Acidez/valor de pH 6,5-7,5 pH

Teor de cloro < 0,5 mg/l

Teor de cloreto < 30 mg/l

TDS (sólidos totais dissolvidos) 30-150 ppm (mg/l)

Condutividade elétrica (medida) 50–200 µS/cm (microsiemens)

Teor de ferro < 0,3 mg/l

– Cor: clara
– Sabor: sabor fresco e puro
– Odor: sem odor perceptível
– Sem partículas de ferrugem na água
– Osmose reversa: a água deve ter um teor de sólidos dissolvidos de pelo menos 30-50 ppm (30-50 mg/l) para

evitar um enchimento excessivo das caldeiras.

Avaliar o perigo de corrosão
Para avaliação, deve ser usada a seguinte fórmula:

Condutividade calculada = Condutividade medida [μS/cm] - (Dureza total medida [° DH GH] x constante)

– Condutividade medida em μS/cm
– Dureza total medida em ° dH GH
– Constante = 30 [μS/cm]/[ ° dH GH]

Condutividade calculada Perigo de corrosão

<200 μS/cm baixo

200-500 μS/cm elevado

>500 μS/cm grande

Exemplo de cálculo:
– Condutividade medida em 700 μS/cm
– Dureza total medida 18° dH GH
– Condutividade calculada = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

O resultado do cálculo é de 160 μS/cm e significa um baixo perigo de corrosão.

6.3.3 Saída de água
– Duas mangueiras de escoamento: D = 16 mm, C = 2 m
– Conexão com o sifão posicionado bem ao fundo
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7 ENCHER E ESVAZIAR
7.1 Encher com grãos de café

 ATENÇÃO
Perigo de ferimento!
Se objetos estranhos penetrarem no recipiente de grãos ou no mecanismo de moagem, fragmentos deles podem
ser arremessados para fora e causar ferimentos.

a) Não introduza nenhum objeto no recipiente de grãos ou no mecanismo de moagem.

Encha o recipiente de grãos com grãos de café.
Encha o recipiente de pó com pó próprio para máquinas.

AVISO
Má qualidade das bebidas
A oleosidade dos grãos de café deposita-se na parte interna do recipiente de grãos como uma fina película de óleo.
A oleosidade depositada envelhece rapidamente e prejudica o sabor das bebidas.

a) Elimine diariamente a película de óleo da parte interna do recipiente de grãos.

b) Para isso, utilize um pano seco ou umedecido apenas com água.

c) Não utilize produtos de limpeza, pois estes alteram o sabor do café.

1. Levante a tampa do recipiente de grãos.

2. Encha com grãos de café.

3. Coloque a tampa.
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7.2 Encher com pó

1. Levante a tampa do recipiente de pós.

2. Encha o recipiente de pó com pó próprio para
máquinas.

3. Coloque a tampa.

7.3 Encher com leite

 CUIDADO
Germes no leite cru
Germes no leite cru podem colocar a saúde em risco.

a) Não utilize leite cru.

b) Utilize somente leite pasteurizado ou longa vida.

AVISO
Qualidade das bebidas comprometida
Um manuseio incorreto do leite pode provocar problemas ao nível da qualidade.

a) Encha leite apenas em depósitos limpos.

b) Utilize apenas leite previamente resfriado (2–5 °C).

c) Toque o lado interno do recipiente de leite, os tubos de leite e a tampa do depósito do leite apenas com as
mãos limpas ou use luvas descartáveis.
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AVISO
Danos à máquina
A utilização de líquidos inadequados pode danificar a máquina.

a) Encha o recipiente de leite apenas com leite.

b) Para a limpeza do recipiente de leite, utilize água e um produto de limpeza suave.

Depois de uma limpeza ou um processo de enchimento, o sistema de leite é preparado de maneira semi-
automática. Observe as instruções nas mensagens de ocorrências. O acesso às mensagens de ocorrências é
efetuado através do painel.

7.3.1 Encher com leite - SU05 EC

1. Abrir a porta.

2. Ligar a unidade de resfriamento.

ð É exibida a temperatura atual do
compartimento de resfriamento.

3. Remover a tampa do recipiente de leite com o
tubo de sucção e colocá-los sobre uma
superfície limpa.

4. Encher o recipiente com, no máximo, 5 l de
leite.

5. Colocar a tampa do recipiente de leite.

6. Empurrar o recipiente de leite para dentro, até o
batente do compartimento de resfriamento.

7. Fechar a porta.
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7.3.2 Encher com leite - SU12

1. Abrir a porta.

2. Ligar a unidade de resfriamento.

ð É exibida a temperatura atual do
compartimento de resfriamento.

3. Retirar o recipiente de leite somente até que a
tampa deslizante do recipiente esteja
completamente visível.

4. Empurrar a tampa deslizante para trás.

5. Encher o depósito de leite com leite gelado.

6. Empurrar o recipiente de leite para dentro, até o
batente do compartimento de resfriamento.

7. Fechar a porta.

7.4 Encher a Flavor Station
O interruptor para ligar a Flavor Station está localizado no interior da parede traseira no lado esquerdo.

1. Desbloquear Flavor Station com chave.

2. Pressionar o botão de travamento e abra a
Flavor Station.

3. Ligar a Flavor Station.

4. Arrastar o suporte da garrafa para cima.

5. Colocar garrafas na Flavor Station.

6. Arrastar o suporte da garrafa para baixo.

7. Encaixar o conector na mangueira, empurrando-
o para cima.

8. Inserir a mangueira na garrafa.

9. Introduzir o conector da mangueira na cabeça
da garrafa.

10. Fechar a Flavor Station.

7.4.1 Preparar a Flavor Station

A Flavor Station precisa ser preparada nos seguintes casos:

a) Na primeira colocação em funcionamento

b) Depois de cada mudança de uma garrafa de xarope

1. Comutar para a interface de manutenção.

2. Selecionar Limpeza e manutenção.

3. Selecionar Preparar Flavor Station.

4. Selecionar Iniciar e confirmar.

ð O tipo de xarope está sendo preparado.

5. Siga as instruções na interface de operação.
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6. Repetir estes passos para cada garrafa de
xarope.

7.5 Ajustar a moagem

 ATENÇÃO
Perigo de ferimento!
Se objetos estranhos penetrarem no recipiente de grãos ou no mecanismo de moagem, fragmentos deles podem
ser arremessados para fora e causar ferimentos.

a) Não introduza nenhum objeto no recipiente de grãos ou no mecanismo de moagem.

Chave de ajuste do mecanismo de moagem (560.0003.876)

A alteração no grau de moagem afeta a quantidade de café. Desta forma, os mecanismos de moagem devem ser
calibrados após o ajuste do grau de moagem.

Se necessário, o grau de moagem pode ser gradualmente ajustado para cada mecanismo de moagem.

1. Puxe a válvula corrediça de bloqueio para a
frente até o encosto.

2. Remover os recipientes de grãos/pós por cima.

3. Se necessário, ajustar o grau de moagem com a
chave de ajuste do mecanismo de moagem.

ð Para uma moagem mais fina, girar no sentido
anti-horário.

ð Para uma moagem mais grossa, girar no
sentido horário.

4. Colocar o recipiente de grãos.

5. Verificar a moagem e, se necessário, corrigir.

6. Colocar o recipiente de grãos.
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7. Empurrar a válvula corrediça de bloqueio para
dentro até o batente.

7.6 Esvaziar o recipiente de grãos

1. Puxe a válvula corrediça de bloqueio para a
frente até o encosto.

2. Remover os recipientes de grãos/pós por cima.

3. Esvaziar, limpar e secar o recipiente de grãos.

4. Colocar o recipiente de grãos.

5. Empurrar a válvula corrediça de bloqueio para
dentro até o batente.

AVISO
Limitação do funcionamento
Quando os recipientes de grãos e de pó não estiverem corretamente bloqueados, pode ser limitado o
funcionamento da máquina de café e a qualidade dos produtos.

a) Empurrar a válvula corrediça de bloqueio para dentro até o batente.
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7.7 Esvaziar o recipiente de pó

AVISO
Sujeira devido ao pó
O pó pode cair do recipiente de pó.

a) Transporte o recipiente de pó sempre na vertical e fechado.

 CUIDADO
Ferimentos por cortes/esmagamento
O mecanismo de transporte do recipiente de pó pode causar ferimentos por cortes ou esmagamento.

a) Limpar cuidadosamente o recipiente de pó.

1. Puxar a válvula corrediça de bloqueio para a
frente até o encosto.

2. Retirar o recipiente de pó por cima.

3. Esvaziar limpar e secar o recipiente de pó.

4. Colocar o recipiente de pó.

5. Empurrar a válvula corrediça de bloqueio para
dentro até o batente.

AVISO
Limitação do funcionamento
Quando os recipientes de grãos e de pó não estiverem corretamente bloqueados, pode ser limitado o
funcionamento da máquina de café e a qualidade dos produtos.

a) Empurrar a válvula corrediça de bloqueio para dentro até o batente.

7.8 Esvaziar o recipiente de descarte

AVISO
Formação de bolor
Os restos de café podem provocar formação de bolor.

a) Esvazie e limpe o compartimento de descarte pelo menos uma vez por dia.

1. Abrir a porta. ð Na interface de operação aparecerá a

mensagem Porta aberta.
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2. Remover o compartimento de descarte.

3. Esvaziar, limpar e secar o recipiente de
descarte.

4. Colocar o recipiente de descarte e fechar a
tampa.

7.9 Esvaziar a unidade de resfriamento

AVISO
Leite estragado
Devido a refrigeração ou higiene insuficientes, o leite pode estragar.

a) Utilize somente leite previamente refrigerado (2,0−5,0 °C).

b) Armazene o leite na unidade de refrigeração apenas durante os tempos de funcionamento da unidade de
refrigeração. Quando a unidade de refrigeração não estiver em funcionamento – por exemplo, durante a noite
– armazene o leite em uma geladeira.

c) Limpe a máquina e a unidade de refrigeração uma vez por dia.

d) Toque o tubo de sucção, o lado interno do recipiente de leite e a tampa do depósito do leite apenas com as
mãos limpas ou use luvas descartáveis.

e) Coloque a tampa do depósito com o tubo de sucção apenas sobre uma superfície limpa.

 CUIDADO
Perigo para a saúde devido à nucleação
Devido à limpeza insuficiente, resíduos de alimentos podem solidificar-se na máquina e contaminar as saídas e os
produtos.

a) Não utilize a máquina, se esta não estiver limpa de acordo com as instruções.

b) Limpe a máquina diariamente, de acordo com as instruções.

c) Informe o pessoal de operação sobre as medidas de limpeza necessárias.
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1. Abrir a porta.

2. Retirar o recipiente de leite.

3. Colocar o leite na geladeira ou, se necessário,
descartá-lo.

4. Limpar o recipiente de leite, as peças
condutoras de leite e o compartimento de
resfriamento.

5. Colocar o recipiente de leite limpo.

6. Desligar a unidade de resfriamento, caso esta
não seja mais necessária. Deixe a porta da
unidade de resfriamento desligada um pouco
aberta para evitar odores na parte interna.
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8 PRODUZIR BEBIDAS

 ATENÇÃO
Perigo de escaldamento
Bebidas quentes podem causar escaldamentos.

a) Tenha cuidado com as bebidas quentes.

b) Use apenas utensílios para beber adequados.

8.1 Produzir bebidas com Quick Select
1. Colocar um copo ou xícara adequado embaixo

da saída.

2. Selecionar produto.

ð É exibida a visualização prévia de produtos
Drink Selection.

Extra Shot
...

2018-08-02
10:54

3. Selecionar opções de produto.

4. Iniciar a preparação com o botão verde.

ð A preparação iniciará.

ð A seleção de produto é exibida, assim que o
produto estiver preparado.

8.2 Produzir bebidas com Cash Register
Ao produzir diversas bebidas uma após a outra, observe que:

a) É preciso manter preparados copos ou xícaras suficientes.

b) Durante a preparação, você pode colocar novos produtos em uma lista de espera.

c) Os produtos na lista de espera podem ser selecionados e excluídos.

1. Colocar um copo ou xícara adequado embaixo
da saída.

2. Selecionar opções de produto.

3. Selecionar produto.

ð A preparação é iniciada.
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4. Caso necessário, coloque outros produtos na
lista de espera.

5. Iniciar a preparação de cada produto na lista de
espera com o botão verde.

ð A próxima preparação será iniciada.

ð É exibida a seleção de produto.

ð Todos os produtos estão preparados.

8.3 Produzir bebidas com Inspire Me
1. Colocar um copo ou xícara adequado embaixo

da saída.

2. Folhear os cardápios.

3. Toque no cardápio desejado com o dedo.

ð É exibida a visão geral de bebidas.

4. Selecionar produto.

ð É exibida a visualização prévia de produtos
Drink Selection.

5. Selecionar opções de produto.

6. Iniciar a preparação com o botão verde.

ð A saída é deslocada para baixo.

ð A preparação iniciará.

ð São exibidos os cardápios.

ð O produto está preparado.

8.4 Produzir bebidas com café moído
Exemplo: Quick Select

É possível utilizar somente café moído. Café solúvel de extrato de café seco não pode ser utilizado.

1. Colocar um copo ou xícara adequado embaixo
da saída.

2. Pressionar tecla de seleção Café descafeinado.

ð A tecla de seleção Café descafeinado acende.

Ok

Uma bebida com café descafeinado foi
selecionada.

Abra a tampa de pó e coloque café
descafeinado.

ð É exibida a seguinte mensagem:
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3. Abrir a tampa de entrada.

4. Encher com pó.

5. Fechar a tampa de entrada.

Ok

Uma bebida com café descafeinado foi
selecionada.

Abra a tampa de pó e coloque café
descafeinado.

6. Confirmar a mensagem com Ok.

ð A preparação é iniciada.

ð É exibida a seleção de produto.

ð O produto está preparado.

8.5 Produzir água quente
Exemplo: Quick Select

1. Colocar um copo ou xícara adequado embaixo
da saída de água quente.

Espresso Cappuccino Chococcino

Americano Chocolate Tea

10:54
2018-08-02

2. Selecionar Tea.

3. Selecionar o tamanho da xícara.

ð A saída de água quente é iniciada e termina
após o ciclo de saída.
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Você pode encerrar a saída de água quente a qualquer momento, pressionando o botão Cancelar.

8.6 Saída de vapor
1. Manter um recipiente adequado embaixo da

saída de vapor.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

2. Selecionar Saída de vapor.

ð A saída de vapor inicia-se.

3. Pressionar o botão Cancelar para terminar a
saída de vapor.

ð A saída de vapor é terminada.

ð É exibida a visão geral de bebidas.

Conforme a versão do distribuidor de vapor, a saída de vapor terminará automaticamente quando a bebida alcançar
a temperatura predefinida (Autosteam/Autosteam Pro) ou até o ciclo de saída de vapor ser concluído (distribuidor
de vapor). Independentemente disto, é possível interromper a qualquer momento a saída de vapor ao pressionar a
tecla de cancelar.

8.6.1 Evaporar o distribuidor de vapor após o uso

1. Limpar o distribuidor de vapor com um pano
úmido.

2. Para a limpeza do bico, inicie brevemente a
saída de vapor.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

3. Pressionar o botão Cancelar para encerrar a
saída de vapor.

ð A saída de vapor é encerrada.

ð A visão geral de bebidas é exibida.
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8.7 Saída de vapor (Autosteam/Autosteam Pro)
O Autosteam é adequado para aquecer e espumar leite manualmente, bem como para aquecer outras bebidas.

A função de evaporação remove a condensação do distribuidor de vapor.

1. Pressionar o botão de evaporação .

2. Manter um recipiente adequado embaixo do
distribuidor de vapor.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

10:54
2018-08-02

3. Selecionar Saída de vapor.

ð A saída de vapor é iniciada.

ð A saída de vapor é encerrada
automaticamente quando a sua bebida atingir
a temperatura predefinida.

ð É exibida a visão geral de bebidas.

4. Se necessário, pressionar o botão Cancelar para
terminar a saída de vapor.

5. Pressionar o botão de evaporação .
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9 LIMPEZA
9.1 Introdução

A obtenção de cafés perfeitos pressupõe uma máquina de café perfeitamente limpa. Limpe sua máquina de café
pelo menos uma vez por dia e, caso necessário, mais frequentemente.

AVISO
Limpeza incorreta do grupo de infusão
Limpar o grupo de infusão com uma máquina de lavar louças poderá danificá-lo.

a) Enxágue o grupo de infusão embaixo da torneira.

AVISO
Acessórios sujos
Acessórios sujos podem influenciar negativamente o funcionamento da máquina e a qualidade das bebidas.

a) Limpe os acessórios com o método em 5 passos.

b) Observe as instruções disponíveis para os acessórios.

A limpeza automática inclui a limpeza da máquina de café e a limpeza da unidade de resfriamento.

Adicionalmente, limpar:
– As superfícies internas do compartimento de resfriamento
– O lado interno da porta e a vedação da porta
– O recipiente de leite e a tampa do recipiente de leite
– Tubo de sucção de leite, bocal de sucção, adaptador reverso (apenas na SU12)
– Recipientes de grãos e de pó
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9.2 Método em 5 passos
Limpe os componentes removíveis de sua máquina de café com o método de 5 passos.

1. Remover sujeiras mais grosseiras com um pincel
ou uma escova.

2. Deixe as peças em água quente com um
produto de limpeza suave para amolecer
possíveis resíduos.

3. Lavar as peças.

4. Enxaguar bem as peças.

5. Secar as peças.

9.3 Acessórios de limpeza necessários

9.3.1 Acessórios de limpeza para MS EC
– Pastilhas de limpeza
– Pano de microfibra
– Conjunto de escovas
– Produto de limpeza de sistemas para leite (frasco dosador)
– Recipiente de limpeza

9.3.2 Acessórios de limpeza para FM CM
– Pastilhas de limpeza
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– Pano de microfibra
– Conjunto de escovas
– Produto de limpeza de sistemas para leite

9.4 Iniciar a limpeza
A limpeza automática inclui a limpeza da máquina de café, da unidade de refrigeração e da Flavor Station (se
disponível).

9.4.1 Iniciar a limpeza no menu Limpeza e manutenção

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Tocar no logo da marca Franke.

2. Inserir o PIN. Códigos PIN [} 52]

3. Pressionar Ok..

Meus ajustes

Personalização e transferência de
dados

Limpeza e manutenção

4. Selecionar Limpeza e manutenção .

Limpeza e manutenção

Protocolo de erros/eventos

Limpar máquina de café

Enxaguar a máquina de
café

Bloqueio para limpeza

Quantidade de água filtro

5. Selecionar Limpar máquina de café.

6. Confirmar a mensagem com Sim para iniciar a
limpeza.

7. Seguir as instruções da interface de operação e
confirmar os passos de trabalho concluídos com

Continuar.

ð A máquina exibe o próximo passo.

 ATENÇÃO
Perigo de escaldamento
Durante a limpeza, líquidos quentes e vapores são liberados e podem provocar escaldamento.

a) Durante o processo, não mantenha as mãos nas proximidades dos dispositivos de saída.
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Depois da limpeza, a máquina volta para a interface de manutenção ou para o modo de economia de energia. Seu
técnico de assistência pode ajustar para você a opção desejada.

9.5 Enxaguar a máquina de café

 ATENÇÃO
Perigo de escaldamento
Durante o enxágue há saída de água quente.

a) Durante o processo, não mantenha as mãos nas proximidades dos dispositivos de saída.

b) Não coloque nada sobre a bandeja de gotejamento.

c) EM CASO DE ESCALDAMENTO: resfrie imediatamente a área e, conforme o grau da queimadura, consulte um
médico.

O enxágue não substitui a limpeza diária! Um enxágue é necessário para remover resíduos dos sistemas de café e
de leite.

A máquina realiza automaticamente o enxágue depois de determinados intervalos de tempo, bem como ao ligar e
desligar.

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Tocar no logo da marca Franke.

2. Inserir o PIN. Códigos PIN [} 52]

3. Pressionar Ok..

Meus ajustes

Personalização e transferência de
dados

Limpeza e manutenção

4. Selecionar Limpeza e manutenção .

Kaffeemaschine reinigen

Kaffeemaschine spülen

Reinigung und Wartung

Milchsystem vorbereiten

Wischschutz

Fehler/Ereigniss-Protokoll

Zurück

Wartung

Wassermenge Filter

Flavor Station vorbereiten

Flavor Station reinigen

5. Selecionar Enxaguar máquina de café e
confirmar.

ð A máquina de café será enxaguada.
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9.6 Limpar o regulador de jato

1. Retire o regulador de jato para água quente com
uma ferramenta e descalcifique-o.

9.7 Limpar os componentes da Autosteam Pro/S3
1. Desligar a máquina.

2. Abrir a porta. Durante a limpeza, deixar a porta
aberta.

3. Desaparafusar o bico de vapor.

4. Retirar o tubo de proteção, puxando-o para
baixo.

5. Limpe a parte interna do bico de vapor com a
escova.

6. Deixar o tubo de proteção e o bico de vapor
repousar em água quente com um produto de
limpeza suave para amolecer possíveis resíduos.

7. Lavar bem o tubo de proteção e o bico de vapor
e depois secá-los.

8. Limpar o tubo de vapor da máquina com um
pano.
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9. Pressionar o tubo de proteção sobre o tubo de
vapor e montar o bico de vapor.

10. Fechar a porta.

11. Enxugar o distribuidor de vapor com um pano.

9.8 Limpar a tela
O bloqueio da interface de utilização não pode ser anulado. O bloqueio dura 20 segundos.

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Tocar no logo da marca Franke.

2. Inserir o PIN. Códigos PIN [} 52]

3. Pressionar Ok..

Meus ajustes

Personalização e transferência de
dados

Limpeza e manutenção

4. Selecionar Limpeza e manutenção .

Limpeza e manutenção

Protocolo de erros/eventos

Limpar máquina de café

Enxaguar a máquina de
café

Bloqueio para limpeza

Quantidade de água filtro

5. Selecionar Bloqueio para limpeza.

ð A interface de operação é bloqueada por 20
segundos.

6. Limpar a tela.
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Meus ajustes

Personalização e transferência de dados

Limpeza e manutenção

ð É exibida a interface de manutenção.
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10 CONFIGURAR
10.1 Alternar para a interface de manutenção

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Tocar no logo da marca Franke.

2. Inserir o PIN. Códigos PIN [} 52]

3. Pressionar Ok..

Meus ajustes

Personalização e transferência de dados

Limpeza e manutenção

4. Selecionar menu.

10.2 Códigos PIN
Códigos PIN padrão são atribuídos de fábrica:

Códigos PIN padrão são atribuídos de fábrica:

Proprietário Especialista Usuário

PIN padrão 1111 2222 7777

PIN próprio
 ...  ...  ...

Os códigos PIN para produtos bloqueados e para ligar/desligar a máquina podem ser consultados e alterados com

o papel de proprietário no menu Meus ajustes > 6 Controle de direitos.

Os códigos PIN para produtos bloqueados e para ligar/desligar a máquina podem ser consultados e alterados com

o papel de proprietário no menu Meus ajustes/controle de direitos.
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10.3 Menu em árvore Meus ajustes

Meus ajustes

0 Colocação em funcionamento

0.10 Informações do sistema

1 Ajustar a máquina

1.1 Idioma

1.2 Modo de comando

1.3 Teclas de seleção

1.4 Limpeza

1.7 Temperaturas

2 Ajustar bebidas 3 Data e hora

3.2 Data e hora

3.3 Temporizador 1

6 Controle de direitos

6.2 Proprietário

6.3 Especialista

6.4 Usuário

6.6 Produtos bloqueados

6.7 Ligar/desligar máquina

Dependendo da configuração de sua máquina, alguns pontos de menu não são exibidos.

10.4 Métodos de entrada

Tocar no interruptor para alternar entre Sim/Não ou Liga/Desliga. O valor visível estará
ativado.

Tocar na seta para exibir a seleção e selecionar a opção.

Arrastar a escala para ajustar parâmetros. O valor dentro da moldura estará ativado.

Tocar no teclado para inserir texto ou números.

10.5 Menu 0 Colocação em serviço

10.5.1 Ponto de menu 0.10 Informações do sistema

Menu de serviço
0 Colocação em funcionamento

0.10 Informações do sistema

Aqui você encontra informações sobre as versões de hardware e software da máquina.

10.6 1 Ajustar a máquina
No menu 1 Ajustar a máquina, é possível adequar sua máquina a suas necessidades. Para isso, você tem as
seguintes possibilidades.

– Ajustar o idioma
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– Ajustar o modo de comando
– Ocupar as teclas de seleção
– Ajustar a limpeza
– Realizar os ajustes de temperatura

10.6.1 1.1 Idioma

1 Ajustar a máquina
1.1 Idioma

Meus ajustes

Parâmetros Faixa de valores Observações

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

– O idioma é imediatamente alterado na interface do
usuário

– Padrão: de (alemão)

10.6.2 1.2 Modo de comando

1 Ajustar a máquina
1.2 Modo de comando

Meus ajustes

Parâmetros Faixa de valores Observações

Contexto de utilização – Serviço
– Auto-serviço

Modo de comando – Quick Select
– Cash Register

– No cenário de utilização Serviço, está disponível
apenas Cash Register.

Produtos por página – Cash Register: 4,
9, 16

– Quick Select: 6,
12, 20

– Número dos produtos apresentados
simultaneamente

– Padrão: 16 ou 12

Representação – Imagem realista
– Desenhado

Modo automático – Sim
– Não

Pausa entre produtos 1 a 10 segundos Intervalo: 1

Adaptar bebidas – Sim
– Não

– Possibilidade de adaptar a bebida selecionada pelo
cliente de autosserviço e de a adaptar mediante a
atribuição das teclas de seleção

– Padrão: Não
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Parâmetros Faixa de valores Observações

Imagens dos clientes – Sim
– Não

– Ativar imagens específicas dos clientes
– Para o cenário de utilização autosserviço, modo de

operação Quick Select
– Padrão: Não

Opções

Parâmetros Faixa de valores Observações

Ocultar tecla de cancelamento – Sim
– Não

– Exibir botão para cancelamento de produtos
– Padrão: Não

Sinal sonoro para preparação de
produto

– Sim
– Não

Sinal sonoro, quando o produto está pronto

Sinal sonoro para mensagens de
erro

– Sim
– Não

Sinal sonoro em caso de falta de recurso em um ciclo de
3 segundos

Modo de comando

Contexto de utilização > Serviço

Parâmetros Faixa de valores Observações

Contexto de utilização – Serviço
– (Auto-serviço)

Produtos por página – 4
– 9
– 16

– Número dos produtos apresentados
simultaneamente

– Padrão: 4

Representação – Imagem realista
– Desenhado

Padrão: Imagem realista

Modo automático – Sim
– Não

– Sim: Todos os produtos pré-selecionados são
exibidos sem que se tenha que pressionar a tecla
mais uma vez

– Não: Cada produto deve ser acionado com o botão
Iniciar

– Padrão: Não

Pausa entre produtos 1 a 10 segundos – Aparece se o Modo automático estiver ativado

– Intervalo: 1

Brühzeitanzeige – Sim
– Não

Exibir Evaporar o distribuidor de
vapor

– Sim
– Não

Padrão: Não

Contexto de utilização Auto-serviço

Contexto de utilização > Auto-serviço
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Parâmetros Faixa de valores Observações

Contexto de utilização – Auto-serviço
– (Serviço)

Modo de comando – Quick Select
– Inspire Me

– Padrão: Quick Select

– No cenário de utilização "Autosserviço", é possível

escolher entre Quick Select e Inspire Me (Inspire Me
não disponível para A400).

Produtos por página – 6
– 12
– 20

– Número dos produtos apresentados
simultaneamente

– Padrão: 6

Adaptar bebidas – Sim
– Não

– Possibilidade de adaptar a bebida selecionada pelo
cliente de autosserviço e de a adaptar mediante a
atribuição das teclas de seleção

– Padrão: Não

Imagens dos clientes – Sim
– Não

– Ativar imagens específicas dos clientes

– Para cenário de utilização Auto-serviço, Modo de

operação Quick Select

– Padrão: Não

Opções

Parâmetros Faixa de valores Observações

Produtos bloqueados – Sim
– Não

– A opção Produtos bloqueados pode ser usada para
bloquear produtos selecionados

– Os produtos bloqueados só podem ser obtidos após
inserir um código PIN (consultar cap. 6, controle de
direitos na pág. 105).

– Padrão: Não
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10.6.3 1.3 Teclas de seleção

1 Ajustar a máquina
1.3 Teclas de seleção

Meus ajustes

Parâmetros Faixa de valores Observações

Opções de produto – Pequeno
– Médio
– Grande
– 2x
– Descafeinado
– Flavor 1-6
– Extra Shot
– Iced
– Espresso Shot

– As doze teclas de seleção máximas são alocadas no
menu de serviço com opções de produto diferentes.
As opções de produto são exibidas no status Drink
Selection

– No caso de até oito teclas de seleção configuradas,
as teclas 1–4 são exibidas à esquerda, as restantes,
à direita

– Caso estejam configuradas mais do que oito teclas
de seleção, as teclas 1–6 são exibidas à esquerda,
as restantes, à direita

– Nove ou mais teclas são mostradas em dimensão
reduzida

Recomendação:

– Teclas de seleção do lado esquerdo: selecionar o
tamanho da bebida.

– Teclas de seleção do lado direito: selecionar ajustes
adicionais.

Apresentação de texto – Função
– Texto livre
– Sem texto

– Padrão: Função: a legenda corresponde à
designação da opção de produto selecionada.

– Texto livre: inserir designação própria das teclas de
seleção.

– Sem texto: desativar designação.

Preço Quantia – Armazenar suplemento para a opção.
– O preço total é calculado pela máquina
– Padrão: 0.00

PLU N.º PLU – Armazenar o número PLU para cálculo do preço
(caso funcione com números PLU).

– Padrão: 0

10.6.4 1.7 Temperaturas

1 Ajustar a máquina
1.7 Temperaturas

Meus ajustes

Nesses ajustes, considere a localização, a temperatura ambiente e a capacidade da máquina.
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Parâmetros Faixa de valores Observações

Café –20 até +20 – A temperatura na caldeira de café é pré-ajustada
pelo técnico de assistência

– A temperatura ajustada pode ser adaptada em
porcentagem mediante o regulador deslizante

Vapor –20 até +20 – A temperatura no dispositivo de fervura para vapor é
pré-ajustada pelo técnico de assistência

– A temperatura ajustada pode ser adaptada em
porcentagem mediante o regulador deslizante

Água para chá -20 até +20 – A temperatura na caldeira de água quente é pré-
ajustada pelo técnico de assistência

– A temperatura ajustada pode ser adaptada em
porcentagem mediante o regulador deslizante

10.6.5

10.6.6 Ponto de menu 1.11 Sabor

1 Ajustar a máquina
1.11 Flavor

Meus ajustes

Parâmetros Faixa de valores Observações

Contagem ativada – Sim
– Não

– Sim: Produtos Flavor são contados

– Não: Produtos Flavor não são contados

– Padrão: Não

Flavor 1-6

Parâmetros Faixa de valores Observações

Flavor 1-6 Lista dos tipos de xarope – Para os ajustes de bebidas, mais tarde apenas estão
disponíveis os tipos de sabores aqui guardados

– Quando Definido pelo usuário estiver selecionado, os
tipos de sabores podem ser livremente designados

Nome de Flavor 1-6 Definido pelo usuário Para os tipos de Flavor podem ser introduzidos nomes
próprios

Nota: os tipos de Flavor introduzidos manualmente não
são alterados quando o idioma é alterado

Pouco xarope restante 0-5000 ml – Introdução da quantidade restante, com a qual é

exibida a mensagem Tipo de xarope 1 quase vazio

– Padrão: 200 ml

Xarope vazio 0-5000 ml – Introdução da quantidade restante, com a qual é

exibida a mensagem Tipo de xarope 1 vazio. O tipo
de xarope é então bloqueado

– Padrão: 10 ml
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10.6.7 Ponto de menu 1.14 Iluminação margens

1 Ajustar a máquina
1.14 Iluminação de margens

Meus ajustes

Parâmetros Faixa de valores Observações

Selecionar iluminação – Desl.
– Vermelho, verde,

azul, amarelo,
ciano, magenta,
branco

– Intermitência
– Gradação de cor
– Definido pelo

usuário

– Desligado: sem iluminação de margens
– Vermelho, verde, etc: as margens acendem na cor

selecionada
– Piscar: luz intermitente
– Gradação de cor: a cor muda continuamente
– Definido pelo usuário: as cores podem ser definidas

individualmente inserindo valores RGB
– Valor padrão: gradação de cor

Iluminação margens vermelha

Iluminação margens verde

Iluminação margens azul

0–100 % Entrada de valores RGB para uma cor definida pelo
usuário

Indicação de erro na iluminação
de margens

– Sim
– Não

– Sim: indicação de erro na iluminação de margens
ativa

– Não: sem indicação de erro via iluminação de
margens

10.7 3 Data e hora

10.7.1 Ponto de menu 3.2 Data e hora

Meus ajustes
3 Data e hora

3.2 Data e hora

Parâmetros Faixa de valores Observações

Visualização 12/24 horas – 12 horas
– 24 horas

Dia 0–31 Ajustar o dia

Mês 0–12 Ajustar o mês

Ano 0–63 Ajustar o ano

Hora 0–23/0–11 Ajustar a hora

Minutos 0–59 Ajustar os minutos

Fuso horário Lista de seleção de fusos
horários

– Selecionar fuso horário na lista
– Padrão: UTC+0100 (Europa) Zurique
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10.7.2 Ponto de menu 3.3–3.6 Temporizador 1–4

Meus ajustes
3 Data e hora

3.3 Temporizador 1

Meus ajustes
3 Data e hora

...

Ligar automaticamente

Parâmetros Faixa de valores Observações

Ativado – Sim
– Não

Ligar ou desligar o temporizador

Hora 0-23/0-11 Selecionar a hora de ligar (hora)

Minutos 0-59 Selecionar a hora de ligar (minuto)

segunda-feira, terça-feira,
quarta-feira, quinta-feira,
sexta-feira, sábado,
domingo

– Sim
– Não

Ativar/desativar o temporizador por dia

Desligar automaticamente

Parâmetros Faixa de valores Observações

Ativado – Sim
– Não

Ligar ou desligar o temporizador

Hora 0-23/0-11 Selecionar a hora de desligar (hora)

Minutos 0-59 Selecionar a hora de desligar (minuto)

segunda-feira, terça-feira,
quarta-feira, quinta-feira,
sexta-feira, sábado,
domingo

– Sim
– Não

Ativar/desativar o temporizador por dia
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10.8 4 Informações nutricionais

10.8.1 Item de menu 4.1 Leite

Meus ajustes
4 Informações nutricionais

4.1 Leite

Tipo de leite 1/tipo de leite 2

Inserir valores nutricionais por 100 ml

Parâmetros Faixa de valores Observações

Açúcar Número Introduzir o teor de açúcar para cada 100 ml

Fett (%) Número Introduzir o teor de gordura em %

Proteínas (g) Número Introduzir o teor de proteína para cada 100 ml

Calorias Número Introduzir o valor calorífico em quilocalorias (kcal)

[Lista de alérgenos e
ingredientes frequentes]

– Sim
– Não

– Introduzir os ingredientes ou alérgenos do tipo de
leite utilizado

– Padrão: Não

Outros alérgenos Definido pelo usuário Inserir os ingredientes ou alérgenos que não fazem parte
da lista

10.8.2 Ponto de menu 4.2 Flavor

Meus ajustes
4 Informações nutricionais

4.2 Flavor

Flavor 1-3

Inserir valores nutricionais por 100 ml

Parâmetros Faixa de valores Observações

Açúcar Número Introduzir o teor de açúcar para cada 100 ml

Fett (%) Número Introduzir o teor de gordura em %

Proteínas (g) Número Introduzir o teor de proteína para cada 100 ml
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Parâmetros Faixa de valores Observações

Calorias Número Introduzir o valor calorífico em quilocalorias (kcal)

[Lista de alérgenos e
ingredientes frequentes]

– Sim
– Não

– Introduzir os ingredientes ou alérgenos do tipo de
leite utilizado

– Padrão: Não

Outros alérgenos Definido pelo usuário Inserir os ingredientes ou alérgenos que não fazem parte
da lista

10.8.3 Item de menu 4.3 Pó

Meus ajustes
4 Informações nutricionais

4.3 Pó

Dosador de pó posição 3/4

Inserir valores nutricionais por 100 ml

Parâmetros Faixa de valores Observações

Açúcar Número Introduzir o teor de açúcar para cada 100 ml

Fett (%) Número Introduzir o teor de gordura em %

Proteínas (g) Número Introduzir o teor de proteína para cada 100 ml

Calorias Número Introduzir o valor calorífico em quilocalorias (kcal)

[Lista de alérgenos e
ingredientes frequentes]

– Sim
– Não

– Introduzir os ingredientes ou alérgenos do tipo de
leite utilizado

– Padrão: Não

Outros alérgenos Definido pelo usuário Inserir os ingredientes ou alérgenos que não fazem parte
da lista

10.9 6 Controle de direitos
O controle de direitos permite atribuir distintos códigos PIN a diferentes tarefas e funções. Podem ser definidos
três níveis de autorização (proprietário, especialista e operador) para acessar a interface de manutenção.

Ponto de menu Código PIN (valores padrão)

6.2 Proprietário 1111

6.3 Especialista 2222

6.4 Usuário 7777

6.6 Produtos bloqueados 8888

X6.8/X6.7 9999
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10.9.1 Item de menu 6.2 Proprietário

Meus ajustes
6 Controle de direitos

6.2 Proprietário

Parâmetros Faixa de valores Observações

com 4 dígitos Introduzir PIN novo – Permissões: acesso a Meus ajustes;Contador

– PIN padrão: 1111

PIN introduzido – Sim
– Não

– Sim: O PIN é definido e usado

– Não: O PIN não é usado

10.9.2 Item de menu 6.3 Especialista

Meus ajustes
6 Controle de direitos

6.3 Especialista

Parâmetros Faixa de valores Observações

com 4 dígitos Introduzir PIN novo – Permissões: acesso restrito a Meus ajustes,
contador de produtos

– PIN padrão: 2222

PIN introduzido – Sim
– Não

– Sim: O PIN é definido e usado

– Não: O PIN não é usado

10.9.3 Item de menu 6.4 Usuário

Meus ajustes
6 Controle de direitos

6.4 Usuário

Parâmetros Faixa de valores Observações

com 4 dígitos Introduzir PIN novo – Sem acesso a Meus ajustes, acessar contador de

produtosContador

– PIN padrão: 7777

PIN introduzido – Sim
– Não

– Sim: O PIN é definido e usado

– Não: O PIN não é usado
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10.9.4 Item de menu 6.6 Produtos bloqueados

Meus ajustes
6 Controle de direitos

6.6 Produtos bloqueados

Parâmetros Faixa de valores Observações

com 4 dígitos Introduzir PIN novo

PIN introduzido – Sim
– Não

– Sim: O PIN é definido e usado com produtos de
bloqueio

– Não: O PIN não é usado

10.9.5 Item de menu 6.7 Ligar/desligar máquina

Meus ajustes
6 Controle de direitos

6.7 Ligar/desligar máquina

Parâmetros Faixa de valores Observações

com 4 dígitos Introduzir PIN novo

PIN introduzido – Sim
– Não

– Sim: O PIN é definido e usado

– Não: O PIN não é usado



Franke Kaffeemaschinen AG Personalização e transferência de dados | 11

65 / 84

11 PERSONALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS
11.1 Resumo

Este menu oferece a você as seguintes possibilidades:

– Utilizar as mídias disponíveis da Franke para bebidas, proteção de tela ou como mostrador de publicidade
– Carregar seus próprios objetos de mídia na máquina e visualizar
– Utilizar suas próprias mídias para bebidas, proteção de tela ou como mostrador de publicidade
– Configurar a relação entre os diferentes modos de comando ou as proteções de tela
– Salvar os ajustes
– Gerar backups periódicos de sua máquina em um pendrive USB
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11.2 Menu em árvore Personalização e transferência de dados

Personalização e transferência de
dados

1 Gerenciar minha mídia

1.1 Carregar mídia

1.2 Salvar mídia

1.3 Mostrador de publicidade

1.4 Imagens dos produtos

1.5 Proteção de tela

1.6 Arquivos de áudio

1.7 Ejetar pendrive USB

1.8 Criar estrutura em diretórios

2 Adaptar representação

2.1 Ativar bebidas

2.2 Carrossel de imagens

2.3 Proteção de tela

2.4 Minha proteção de tela

2.5 Cartões de menu

2.6 Mostrador de publicidade

2.7 Meus mostradores de

publicidade

2.8 Sequências de áudio

2.9 Minhas sequências de áudio

2.10 Classificar Quick Select

2.11 Classificar Cash Register

2.12 Minhas imagens de produto

2.13 Configurar aplicativo

3 Fazer cópia de segurança/

carregar dados

3.1 Realizar cópia de segurança dos

dados

3.2 Carregar cópia de segurança

3.3 Fazer cópia de segurança dos

dados XML
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Com 4 Definir os valores padrão, é possível redefinir os parâmetros selecionados para os valores predefinidos.

5 Importar FPC pode ser utilizado quando um pendrive USB com um catálogo de produtos Franke válido estiver
conectado.

8 Ejetar pendrive USB desconecta pendrives USB conectados. Se um pendrive USB estiver conectado, o item do
menu aparecerá em verde, caso contrário, em alaranjado.

As funções de multimídia podem ser utilizadas apenas nos modos de comando Inspire Me [} 41] (se disponível) e
Quick Select [} 40].

Funções de áudio estão disponíveis apenas na A1000.

11.3 Alternar para a interface de manutenção

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Tocar no logo da marca Franke.

2. Inserir o PIN. Códigos PIN [} 52]

3. Pressionar Ok..

Meus ajustes

Personalização e transferência de dados

Limpeza e manutenção

4. Selecionar menu.

11.4 Requisitos das mídias próprias

Mídia Imagens
publicitárias
(mostradores
de
publicidade)

Imagens dos
produtos

Proteção de
tela

Arquivos de áudio (A1000) Arquivos de vídeo
(mostrador de
publicidade)

Tamanho 800 x 600 px 430 x 274 px 800 x 600 px - Max. 800 x 600 px (4:3) ou
800 x 450 px (16:9)
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Mídia Imagens
publicitárias
(mostradores
de
publicidade)

Imagens dos
produtos

Proteção de
tela

Arquivos de áudio (A1000) Arquivos de vídeo
(mostrador de
publicidade)

Formato e
tamanhos
dos dados

PNG com 24
bits

PNG com 24
bits e, caso
necessário,
canal alfa de
8 bits

PNG com 24
bits

MP3, taxa de bits: máx.
128 kbps

Frequência de
amostragem: máx.
44,1 kHz, 16 Bit (estéreo)

Conexão de alto-falante:
conector TRS 3,5 mm

AVI (Codec H263, DivX/
Xvid, MPEG-4 Parte 2)

Taxa de bits: máx. 200
kbps Frequência de
imagem: máx. 25 fps

Local de
armazenam
ento no
pendrive

Pasta: \QML-
Files\rc
\custom
\images

Pasta: \QML-
Files\rc
\custom
\drinks

Pasta: \QML-
Files\rc
\custom
\screensaver
s

Pasta: \QML-Files\rc
\custom\audio

Pasta: \QML-Files\rc
\custom\images

11.5 Carregar ou apagar mídias próprias
O processo de upload é o mesmo para todas as mídias.

Espaço de armazenamento disponível: 50 MB

As imagens no pendrive USB devem estar disponíveis na estrutura de diretórios necessária, no formato de dados e
no tamanho corretos. Ver Requisitos das mídias próprias.

Ação desejada Ponto de menu Informação/instrução de manuseamento

Carregar mídias na máquina 1.1 Carregar mídia – Inserir um pendrive com a estrutura de diretórios
necessária

– No menu suspenso, selecionar o tipo de

mídia:Mostradores de publicidade/Imagens de

produtos/Proteções de tela/Arquivos de áudio)

– Selecionar a mídia, arrastando e soltando

– Pressionar Salvar

Salvar as mídias da
máquina

1.2 Salvar mídia – Inserir um pendrive USB
– Selecionar o tipo de mídia
– Salvar algumas ou todas as mídias no pendrive

USB
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Ação desejada Ponto de menu Informação/instrução de manuseamento

Apagar as mídias 1.3 Mostrador de publicidade

1.4 Imagens dos produtos

1.5 Proteção de tela

1.6 Arquivos de áudio (A1000)

– Abrir o menu desejado
– Selecionar as mídias que não são mais

necessárias

Remover as mídias que não são mais
necessárias, com um toque no botão

Apagar

– Arrastar uma mídia da seleção da parte inferior
para uma mídia disponível na parte superior

A mídia existente é substituída

11.6 Utilizar mostradores de publicidade próprios

11.6.1 Configurar mostradores de publicidade próprios

Item do menu 2.7 Meus mostradores de publicidade

Os mostradores de publicidade ativados podem ser ligados no item de menu Meus ajustes > 2 Ajustar bebidas para
todas as bebidas.

Ação desejada Ponto de menu Informação/instrução de manuseamento

Utilizar mídias 2.7 Meus mostradores de
publicidade

– Na área inferior, tocar em uma mídia que você
deseja utilizar

– Arrastar a mídia para cima

Apagar as mídias utilizadas 2.7 Meus mostradores de
publicidade

– Na área superior, tocar em uma mídia que você não
deseja mais utilizar

– Arrastar a mídia para baixo

Visualizar seleção 2.7 Meus mostradores de
publicidade

– Selecionar Pré-visualizar para verificar a seleção

Ativar mostrador de
publicidade

2.7 Meus mostradores de
publicidade

– Selecionar Alterar para ativar o mostrador de
publicidade

11.6.2 Atribuir imagem própria a um produto

Uma imagem precisa ser atribuída a cada um dos produtos disponíveis.

Por meio do item do menu Meus ajustes > Ajustar máquina > Modo de comando, as imagens podem ser ativadas.

Produtos aos quais não foi atribuída uma imagem são exibidos sem imagem.

Você pode utilizar as imagens da Franke ou suas próprias imagens, porém não pode misturar os dois tipos.

Ação desejada Ponto de menu Informação/instrução de manuseamento

Selecionar imagem 2.12 Minhas imagens de

produto

– Tocar na imagem

– Pressionar Selecionar imagem
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Ação desejada Ponto de menu Informação/instrução de manuseamento

Remover imagem 2.12 Minhas imagens de

produto

– Tocar na imagem

– Pressionar Remover imagem

11.7 Configurar a exibição do idioma e dos valores nutricionais

Ação desejada Ponto de menu Informação/instrução de manuseamento

Alterar idioma 2.13 Configurar aplicativo – Ativar alteração de idioma
– Selecionar o idioma a ser exibido
– As bandeiras podem ser substituídas pelo FSTA

Ajustar o tempo de espera
para a alteração do idioma

2.13 Configurar aplicativo – Ajustar Intervalo até o qual deve ocorrer o retorno
para o idioma padrão

Exibir informações
nutricionais

2.13 Configurar aplicativo – Ativar a exibição das informações nutricionais

11.8 Fazer cópia de segurança/carregar dados

11.8.1 Realizar cópia de segurança dos dados

Ação desejada Ponto de menu Informação/instrução de manuseamento

Exportar configuração e
mídias

3.1 Realizar cópia de

segurança dos dados

– Exportar configuração
– Salvar mídias da empresa Franke
– Salvar as mídias próprias
– Ejetar pendrive USB

11.8.2 Carregar dados

Ação desejada Ponto de menu Informação/instrução de manuseamento

Exportar configuração e
mídia

3.2 Carregar cópia de
segurança

– Carregar dados salvos (configuração, mídias da
Franke, mídia própria)

– Ejetar pendrive USB

11.8.3 Fazer cópia de segurança dos dados XML

Ação desejada Ponto de menu Informação/instrução de manuseamento

Fazer cópia de segurança
dos dados XML

3.3 Fazer cópia de segurança

dos dados XML

Exportar os dados operacionais, como dados de
manutenção, relatório de erro ou contador de produto e
de máquina

11.9 Restaurar valores padrão

Ação desejada Ponto de menu Informação/instrução de manuseamento

Definir os valores padrão 4 Definir os valores padrão Nas áreas selecionadas, restaurar valores padrão
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12 ELIMINAÇÃO DE ERROS
12.1 Mensagens de erro

No caso de uma falha, a máquina exibe uma mensagem de erro, que fornece instruções sobre a eliminação da
falha.

Modo de serviço
No modo de serviço, um erro é mostrado através de um símbolo realçado em cores. Para mais informações, tocar
no símbolo.

10:53
2017-10-16

Encha com mais leite.

Fechar

2018-09-06
11:35

Mensagem com uma instrução de ação

Modo de autosserviço
 No modo de autosserviço, um erro é indicado por meio de um triângulo colorido no canto superior direito da
unidade de comando. Para mais informações, tocar no símbolo.

10:53
2017-10-16

Se o sistema completo for afetado por um erro, mensagens de erro aparecem automaticamente. Em caso de erros
graves é preciso reiniciar a máquina.

a) Para reiniciar, desligue a máquina no interruptor principal .

b) Aguarde um minuto e ligue a máquina novamente.

c) Verifique a alimentação elétrica se a máquina não iniciar.

d) Entre em contato com seu técnico de assistência caso a máquina não possa ser reiniciada ou se não for
possível eliminar o erro.

12.1.1 Código de cores para mensagens de erro

Interrupção por período temporário

O sistema ainda funciona sem restrições

O sistema funciona com restrições

Alguns ou todos os recursos estão bloqueados



12 | Eliminação de erros Franke Kaffeemaschinen AG

72 / 84

12.2 Dicas para boas bebidas com café

AVISO
Má qualidade das bebidas
A oleosidade dos grãos de café deposita-se na parte interna do recipiente de grãos como uma fina película de óleo.
A oleosidade depositada envelhece rapidamente e prejudica o sabor das bebidas.

a) Elimine diariamente a película de óleo da parte interna do recipiente de grãos.

b) Para isso, utilize um pano seco ou umedecido apenas com água.

c) Não utilize produtos de limpeza, pois estes alteram o sabor do café.

Os aromas dos grãos de café evaporam no recipiente de grãos, devido ao calor e à renovação de ar. A partir de 3
horas, a qualidade já é prejudicada.

a) Os grãos de café não devem ficar úmidos.

b) Feche hermeticamente as embalagens abertas de grãos de café.

c) Não armazene os grãos de café na geladeira nem no congelador.

d) Encha o recipiente de grãos, apenas com a quantidade de grãos de café necessária para as próximas 3 horas.
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12.3 Ajuda para problemas com a qualidade dos produtos
Problema Possíveis causas Possíveis soluções

Café insípido Moagem muito grosseira Ajustar a moagem mais fina (veja Ajustar a
moagem)

Muito pouco café Aumentar a quantidade de café

Temperatura muito baixa Aumentar a temperatura

O café é velho Utilizar café fresco

Recipiente de grãos não corretamente
bloqueado

Verificar o bloqueio do recipiente de grãos
(ver Esvaziar o recipiente de grãos, ajustar
moagem)

Café com gosto estranho Moagem ruim Entrar em contato com o serviço ao cliente

Pouco consumo de café Encher poucos grãos de café no recipiente
de grãos

Grãos de café estragados Trocar os grãos de café

Resíduos de produtos de limpeza Realizar o enxágue da máquina

Xícara suja Verificar a máquina de lavar louças

Má qualidade da água (cloro, dureza
etc.)

Providenciar uma verificação da qualidade da
água (ver Qualidade da água [} 30])

Café com gosto amargo Temperatura muito alta Abaixar a temperatura do café

Moagem muito fina Ajustar a moagem menos fina (ver Esvaziar o
recipiente de grãos, ajustar a moagem)

Quantidade de café muito baixa Aumentar a quantidade de café

Torragem excessiva Utilizar uma torragem mais clara

Café com gosto ácido Temperatura muito baixa Aumentar a temperatura do café

Torragem insuficiente Utilizar uma torragem mais escura

Moagem muito grosseira Ajustar a moagem mais fina (ver Esvaziar o
recipiente de grãos, ajustar a moagem)

Consistência dos produtos
em pó

Concentrado Utilize menos pó ou mais água

Diluído Utilize mais pó ou menos água

Pó com formação de grânulos ou
úmido

Limpar e secar o sistema de pó

Sabor dos produtos com pó Excessivamente doce Utilize menos pó ou mais água

Insuficientemente doce Utilize mais pó ou menos água

Gosto estranho Limpar o sistema de pó

Além disso, ver também

2 Ajustar a moagem [} 35]
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13 DESATIVAÇÃO
13.1 Preparar a desativação

1. Realizar a limpeza automática da máquina.

2. Esvaziar os recipientes de grãos e de pó.

3. Limpar o recipiente de grãos e de pó.

4. Limpar o compartimento de descarte

5. Esvaziar o recipiente de leite.

6. Limpar o recipiente de leite e a tampa do
recipiente.

7. Limpar a parte interna do tubo de leite com a
escova.

8. Limpar o filtro de aspiração com uma escova de
interiores.

13.2 Desativação temporária (até 3 semanas)
ü A máquina permanece no local de instalação.

1. Realizar a limpeza automática da máquina.
Limpeza [} 45]

2. Acessar o modo de economia de energia.

3. Desconectar a máquina da rede elétrica.

4. Fechar a alimentação de água da máquina com
conexão de água.

5. Limpar os aparelhos complementares.

6. Desligar os aparelhos complementares e
desconectar da rede elétrica.

13.3 Desativação e armazenamento por período prolongado

AVISO
Comprometimento da capacidade de funcionamento em caso de desativação e armazenamento
por período prolongado
Para uma reativação a máquina no futuro, é absolutamente imprescindível recorrer à assistência. A máquina de
café precisará receber manutenção, ser instalada e passar por uma limpeza antes de poder produzir bebidas.

a) Entre em contato com a assistência Franke para fazer a desativação e o armazenamento apropriados.

b) Peça ao seu técnico de assistência para esvaziar sua máquina de café.

c) No caso de um tempo de armazenamento superior a 6 meses, pode ser necessário um reparo para a
reativação.
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13.4 Transporte e armazenamento
Proteja a máquina contra danos mecânicos e condições meteorológicas desfavoráveis durante o transporte e o
armazenamento.

Proteja a máquina contra o seguinte:

– Oscilações
– Pó
– Radiação solar
– Queda ou tombamento
– Escorregamento durante o transporte
– Congelamento, caso a máquina não esteja completamente vazia

Devem ser atendidas as seguintes condições:

– Temperaturas admissíveis com a máquina completamente vazia −10 – 50 °C
– Umidade relativa do ar: máx. 80%
– Estabilidade e fixação suficientes e permanentes
– Máquina posicionada na vertical
– Máquina vazia e sistema esvaziado
– Máquina e peças soltas embaladas, se possível, nas embalagens originais

13.5 Reativação após um tempo de armazenamento e de parada muito
longos

AVISO
Deterioração no armazenamento
No caso de um tempo de armazenamento ou de parada superior a 6 meses, provavelmente os componentes não
funcionarão mais perfeitamente.

a) Entre em contato com a assistência para reparo e reativação de sua máquina.
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14 DESCARTE DAS PEÇAS
Descarte dos materiais consumíveis

– Para o descarte de produtos de limpeza não utilizados, observe as informações no rótulo.
– Descarte os líquidos do reservatório de limpeza ou do recolhedor de gotas através do sistema de esgoto.

Descarte da máquina e dos dispositivos

A máquina corresponde à diretriz europeia 2012/19/UE sobre descarte de resíduos de aparelhos elétricos e
eletrônicos (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) e não pode ser descartada junto com lixo
convencional.

Descarte os componentes elétricos separadamente.

Descarte as peças de plástico de acordo com sua identificação.

Transporte a máquina de café somente com duas pessoas.
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15 DADOS TÉCNICOS
15.1 Dados de produção conforme DIN 18873-2:2016-02

Produção por hora Produção simple

(Xícaras/h)

Produção dupla

(Xícaras/h)

Expresso 160 238

Café/Café Crème 109 141

Água quente (200ml) 164 -

Cappuccino 149 180

Latte macchiato 108 175

Café com leite 135 185

Chocolate quente 129 -

15.2 Dados técnicos da máquina de café
Peso Aprox. 58 kg

Recipiente de grãos Versões possíveis: 1 x 2 kg, 2 x 1,2 kg, 2 x 0,6 kg, 1 x 2
kg + 1 x 0,6 kg, 2 x 1,2 kg + 1 x 0,6 kg ou 2 x 0,6 kg + 1
x 0,6 kg, trancável

Recipiente de pós Um ou dois recipientes de pó separados (para chocolate
ou leite em pó), trancáveis

Caldeira escaldante Volume: 0,9 l

Pressão de serviço: 800 kPa (8 bar)

Potência: 2,5 kW

Caldeira de água quente Volume: 0,9 l

Pressão de serviço: 800 kPa (8 bar)

Potência: 2,5 kW

Dispositivo de fervura para vapor Volume: 0,9 l

Pressão de serviço: 250 kPa (2,5 bar)

Potência: 2,5 kW

Tanque de água residual (externo) 16 l

Condições ambientais Umidade relativa do ar: máx. 80%

Temperatura ambiente: 5–32 °C

Emissão de ruídos <70 dB(A)

15.3 Conexões elétricas da máquina de café
Tipo Tensão Conexão Potência Fusível Frequência

A800
(FCS4050)

200 V 2L PE 4500 W 30 A 50-60 Hz

200-220 V 2L PE 4500-5300 W 30 A 60 Hz

200-220 V 3L PE 6800-8100 W 30 A 50-60 Hz

200-240 V 3L PE 5590-7920 W 30 A 50-60 Hz

220-240 V 1L N PE 2600-3000 W 13 A/15 A/16 A 50-60 Hz
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Tipo Tensão Conexão Potência Fusível Frequência

220-240 V 1L N PE 4400-5200 W 30 A 50-60 Hz

380 V 3 L N PE 6300 W 15 A/16 A 50 Hz

380-415 V 3 L N PE 6300-7500 W 15 A/16 A 50-60 Hz

A800
(FCS4050)

Versão naval

400 V 3L PE 4700 W 16 A 50 Hz

400 V 3L PE 6650 W 16 A 50 Hz

440 V 3L PE 5300 W 50 Hz

440 V 3L PE 7800 W 50 Hz

15.4 Cabo de conexão

País Número de artigo Conector

CN 560.0005.151

Taiwan 560.0006.625

Taiwan 560.0006.636

CH 560.0535.235

UE 560.0535.302

EUA 560.0004.971 ---

UE 560.0003.513

CH 560.0003.514

UE, CN 560.0004.939 ---

Versão naval 560.0537.607 ---

JP, UE 560.0000.160 ---

UE, JP 560.0003.575 ---
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