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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A800
FCS4050

ro

Citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de a opera aparatul.

Păstraţi instrucţiunile în apropierea aparatului şi le
înmânaţi următorului posesor dacă vindeţi sau cedaţi
aparatul.
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1 PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ
1.1 Utilizarea conform scopului prevăzut

1.1.1 Maşină de cafea
–  A800 este un aparat de pregătire a băuturilor pentru utilizarea în alimentaţia publică şi în birouri sau în medii

asemănătoare.
– A800 este adecvată pentru prelucrarea boabelor de cafea întregi, a cafelei măcinate, a pulberii pentru maşini

automate şi a laptelui proaspăt.
– A800 este destinat preparării de băuturi conform acestor instrucţiuni şi datelor tehnice.
– A800 este destinat pentru exploatarea în spaţii interioare.

De acordat atenţie
– A800 nu este adecvat pentru utilizarea în spaţii exterioare.

1.1.2 Aparate adiţionale

Unitate de răcire
– Unitatea de răcire este destinată utilizării exclusiv pentru păstrarea la rece a laptelui necesar pentru prepararea

cafelei într-o maşină de cafea. Utilizaţi numai lapte răcit în prealabil (2...5°°C).
– Utilizaţi exclusiv agentul de curăţare de la Franke pentru sistemele pentru lapte.

De acordat atenţie
– Alţi agenţi de curăţare pot lăsa reziduuri în sistemul pentru lapte.

Încălzitor pentru ceşti
– Încălzitorul pentru ceşti este destinat exclusiv încălzirii prealabile a ceştilor de cafea şi a paharelor utilizate

pentru prepararea băuturilor.

De acordat atenţie
– Încălzitorul pentru ceşti nu este adecvat pentru uscarea cârpelor de şters vase sau a prosoapelor. Pentru

încălzire ceştile nu trebuie acoperite.

Flavor Station
– Unitatea Flavor Station este destinată exclusiv pentru transportul automat de siropuri şi alte arome lichide

pentru prepararea băuturilor.

De acordat atenţie
– Unitatea Flavor Station nu este adecvată pentru transportul de fluide vâscoase, cum sunt sosurile de ciocolată

de exemplu.
– Unitatea Flavor Station nu este adecvată pentru utilizare în aer liber şi pentru depozitarea băuturilor alcoolice

sau materialelor explozive.

Sistem de facturare
– Sistemul de facturare este utilizabil pentru diferite metode de plată, în funcţie de varianta de execuţie. Exemple:

plata cu monede, carduri sau sisteme mobile de plată.

1.2 Condiţii preliminare pentru utilizarea maşinii de cafea
– A800 a fost concepută pentru a fi utilizată de către un personal instruit.
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– Fiecare utilizator al A800 trebuie să fi citit şi înţeles instrucţiunile de utilizare în prealabil. Acest lucru nu este
valabil pentru utilizarea în domeniul autoservirii.

– Maşinile din domeniul autoservirii trebuie să fie supravegheate în permanenţă, pentru a proteja utilizatorii.
– Puneţi în funcţiune maşina A800 şi aparatele adiţionale ale acesteia numai după ce aţi citit şi aţi înţeles în

totalitate prezentul manual cu instrucţiuni.
– Nu utilizaţi A800 şi aparatele adiţionale, dacă nu cunoaşteţi funcţiile acestora.
– Nu utilizaţi A800 atunci când sunt deteriorate conductele de racordare ale A800 sau aparatelor adiţionale.
– Nu utilizaţi A800 atunci când A800 sau aparatele adiţionale nu sunt curăţate sau umplute după cum este

prevăzut.

– Este interzisă utilizarea aparatului A800 sau aparatelor adiţionale de către copiii
sub 8 ani.

– Copiilor şi persoanelor având capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate le
este permisă utilizarea aparatului A800 sau a aparatelor adiţionale numai sub
supraveghere şi nu le este permis să se joace cu aparatul A800 sau cu
aparatele adiţionale.

– Este interzis copiilor să efectueze curăţarea aparatului A800 sau aparatelor
adiţionale.

1.3 Explicarea indicaţiilor de siguranţă conform ANSI
Pentru protecţia persoanelor şi bunurilor materiale trebuie să respectaţi indicaţiile de siguranţă.

Simbolul şi cuvântul de avertizare indică gravitatea pericolului.

 AVERTIZARE
AVERTIZARE desemnează un pericol iminent posibil. Dacă nu este evitat, urmarea poate fi decesul
sau cele mai grave vătămări corporale.

 PRECAUŢIE
PRECAUŢIE desemnează un pericol iminent posibil. Dacă nu este evitat, urmările pot fi vătămări
uşoare sau nesemnificative.

NOTĂ
NOTĂ atrage atenţia asupra riscurilor de deteriorare a maşinii.
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1.4 Pericole survenite la utilizarea maşinii de cafea şi aparatelor adiţionale

 AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Cablurile de reţea, conductorii sau îmbinările cu fişă deteriorate pot genera o electrocutare.

a) Nu conectaţi la reţeaua de curent niciun fel de cabluri, conductori sau fişe de reţea deteriorate.

b) Înlocuiţi cablurile de reţea, conductorii sau fişele de reţea deteriorate. 
Atunci când cablul de reţea nu este montat fix, contactaţi tehnicianul de service. Atunci când cablul de reţea
nu este montat fix, comandaţi şi utilizaţi un cablu de reţea nou, original.

c) Acordaţi atenţie ca maşina şi cablul de reţea să nu găsească în apropierea suprafeţelor fierbinţi precum de ex.
plite cu gaz sau electrice sau cuptoare.

d) Acordaţi atenţie să nu fie blocat cablul de reţea şi să nu se frece de muchii ascuţite.

 AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Lichidele/umiditatea sau scurgerile ce pătrund în maşină pot conduce la o electrocutare.

a) Nu îndreptaţi niciodată spre maşină un jet de lichid sau vapori.

b) Nu vărsaţi lichide pe maşină.

c) Nu scufundaţi maşina în lichid.

d) Separaţi maşina de reţeaua de curent electric în caz de scurgere sau lichid/umiditate ce pătrunde în maşină.

 AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Lucrările, reparaţiile sau lucrările de service efectuate necorespunzător la instalaţiile electrice pot conduce la o
electrocutare.

a)Reparaţiile trebuie să fie efectuate de tehnicianul serviciului de asistenţă
tehnică, folosind piese de schimb originale.

b) Permiteţi efectuarea lucrărilor de service numai de către persoane autorizate care deţin calificarea
corespunzătoare.

 AVERTIZARE
Pericol de asfixiere
Copiii se pot asfixia datorită ambalajelor din material plastic.

a) Acordaţi atenţie ca ambalajele din material plastic să nu ajungă în mâinile copiilor.
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 AVERTIZARE
Pericol de ardere
Suprafeţele de încălzire ale încălzitorului de ceşti pot conduce la arsuri sau cauza un incendiu.

a) Nu atingeţi niciodată suprafeţele de încălzire ale încălzitorului de ceşti.

b) ÎN CAZ DE ARSURĂ: Răciţi imediat rana şi consultaţi un medic în funcţie de gravitatea rănii.

c) Nu puneţi nimic inflamabil pe dispozitivul de încălzire a ceştilor.

 AVERTIZARE
Pericol de opărire
În timpul clătirii, se eliberează apă fierbinte.

a) În timpul procesului nu ţineţi mâinile în apropierea orificiilor de ieşire.

b) Nu aşezaţi nimic pe grătar.

c) ÎN CAZ DE OPĂRIRE: Răciţi imediat rana şi consultaţi un medic în funcţie de gravitatea rănii.

 AVERTIZARE
Pericol de opărire
Băuturile fierbinţi pot conduce la opărire.

a) Fiţi foarte atent cu băuturile fierbinţi.

b) Folosiţi numai recipiente de băut adecvate.

 AVERTIZARE
Pericol de opărire
În timpul curăţării ies lichide şi vapori fierbinţi care pot conduce la opăriri.

a) În timpul procesului nu ţineţi mâinile în apropierea orificiilor de ieşire.

 AVERTIZARE
Pericol de vătămare corporală
Dacă în recipientul pentru boabe de cafea sau în râşniţă ajung obiecte, pot sări aşchii şi cauza vătămări corporale.

a) Nu introduceţi obiecte străine în recipientele pentru boabe de cafea sau în râşniţă.

 PRECAUŢIE
Vătămări prin tăiere / strivire
Mecanismul de transport al recipientului pentru pulbere poate conduce la vătămări prin tăiere sau strivire.

a) Curăţaţi cu atenţie recipientul pentru pulbere.
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 PRECAUŢIE
Iritaţie datorită agenţilor de curăţare
Tabletele de curăţare, agentul de curăţare pentru sistemele pentru lapte şi agentul de decalcificare pot conduce la
iritaţii.

a) Acordaţi atenţie indicaţiilor de pericole de pe etichetele agenţilor de curăţare.

b) Evitaţi contactul cu ochii şi pielea.

c) După contactul cu agentul de curăţare spălaţi-vă mâinile.

d) Nu este permis ca agenţii de curăţare să ajungă în băuturi.

 PRECAUŢIE
Periclitarea sănătăţii prin formarea de germeni
Datorită curăţării insuficiente, resturile de alimente din maşină şi de pe dispozitivele de evacuare pot adera şi
impurifica produsele.

a) Nu utilizaţi maşina dacă aceasta nu este curăţată conform instrucţiunilor.

b) Curăţaţi zilnic maşina conform instrucţiunilor.

c) Informaţi personalul operator asupra măsurilor de curăţare necesare.

 PRECAUŢIE
Periclitarea sănătăţii prin formarea de germeni
Atunci când maşina nu este utilizată un timp îndelungat, în interiorul acesteia se pot depune reziduuri.

a) Curăţaţi maşina după un interval mai lung de neutilizare (mai mult de 2 zile).

 PRECAUŢIE
Periclitarea sănătăţii prin formarea de alge
O utilizarea prea îndelungată a filtrului de apă poate duce la formarea de alge.

a) Înlocuiţi filtrul de apă cu unul nou atunci când maşina vă solicită aceasta.

 PRECAUŢIE
Formarea mucegaiului
Pe zaţul de cafea se poate forma mucegai.

a) Goliţi şi curăţaţi recipientul pentru zaţ cel puţin odată pe zi.
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2 EXPLICAREA SIMBOLURILOR
2.1 Simboluri din Manualul cu instrucţiuni

2.1.1 Orientare

Simbol Descriere

Curăţarea componentelor prin metoda în 5 paşi

Acest simbol însoţeşte indicaţii şi alte informaţii

Condiţii preliminare pentru paşii de acţiune

Rezultat sau rezultat intermediar la paşii de acţiune

2.2 Simboluri din Software

2.2.1 Simboluri pentru navigare și operare

Simbol Denumire Descriere

Tasta de anulare Oprirea preparării

O pagină înainte/înapoi Navigarea în meniuri cu mai multe pagini

Buton de pornire Pornirea preparării

2.2.2 Simboluri pe Dashboard

Atunci când pe dashboard luminează un simbol, prin apăsarea simbolului pot fi apelate alte informații și instrucțiuni.
În cazul în care va apărea o eroare, veți găsi un ajutor în capitolul Remedierea erorilor [} 70].

Simbol Denumire Descriere

Logo Franke Apelare interfaţă de întreţinere

Îngrijire/Curăţare Maşina trebuie să fie curăţată respectiv întreţinută

Boabă de cafea Recipientul pentru boabe de cafea este gol sau nu a fost introdus
corect

Recipient pentru zaţ Recipientul pentru zaţ trebuie golit
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Simbol Denumire Descriere

Clătire Maşina trebuie să fie clătită sau maşina clăteşte

Produs

Facturare Facturare activă

Imagini promoţionale

Screen saver

Luminozitatea Reglarea luminozităţii afişajului

Transferarea datelor Datele sunt transferate

Contor de produse
individuale

Personalizare

Info

Inactiv

Standby Comutarea maşinii în modul standby

First Shot Preîncălzire sistem

Uşă Uşa este deschisă.

Favorite Taste favorite, cărora li se poate atribui o funcţie des folosită

Service/Reglare/
Administrare

Boabă stânga/ dreapta Râşniţa activă

Produs dublu Prepararea cantităţii duble de băutură (alimentare dublă)
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Simbol Denumire Descriere

Cafea pulbere

Ciocolată

Lapte rece

Lapte Recipientul pentru lapte este gol sau nu a fost introdus corect

Agent de curăţare pentru
sisteme pentru lapte

Agentul de curăţare pentru sisteme pentru lapte este gol
(CleanMaster)

2.2.3 Reprezentarea unor mesaje de eroare
Produsele marcate nu pot fi preparate. Ajungeţi la mesajul de eroare prin intermediul simbolului aprins pe
dashboard.

Cappuccino

11:35
2018-09-06

În cazul în care o eroare afectează întregul sistem, mesajul de eroare apare în mod automat.

Închidere

Uşa este deschisă. Vă rugăm să
închideţi uşa.

2018-09-06
11:35

Coduri de culoare pentru mesajele de eroare

Întrerupere temporară

Sistemul funcţionează încă fără limitări

Sistemul funcţionează cu limitări

Unele sau toate resursele sunt blocate
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3 SETUL DE LIVRARE

În funcţie de configurarea aparatului, setul de livrare poate varia. Accesorii suplimentare pot fi achiziţionate direct
de la reprezentantul dumneavoastră comercial sau de la firma FRANKE Kaffeemaschinen AG din Aarburg.

Denumirea articolului Numărul articolului

Tablete de curăţare (100 buc.) 567.0000.010

Tablete de curăţare (China) 567.0000.016

Tablete de curăţare (SUA/Canada) 567.0000.002

Agent de curăţare pentru sisteme pentru lapte (butelie de
dozare)

567.0000.005

Agent de curăţare pentru sisteme pentru lapte (butelie de
dozare)

(SUA/Canada)

567.0000.003

Perii de curăţare 560.0003.728

Perie interioară

(opţiunea SU05)

560.0001.019

Perie curăţare furtunuri

(opţiunea FM/MS)

560.0007.380
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Denumirea articolului Numărul articolului

Pensulă pentru curăţare 560.0003.716

Lavetă din microfibre 560.0002.315

Cheie de reglare a râşniţei 560.0003.876

Cheie de regulator de jet/furtun 560.0522.696

Stick USB (4 GB) 560.0003.285

Pahar gradat 560.0002.653

Placa pentru cană 560.0484.609

Set Manual 560.0001.678
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4 IDENTIFICAREA
4.1 Poziţia plăcuţei de tip

4.1.1 Maşină de cafea

Plăcuţa de tip pentru maşina de cafea se găseşte la peretele interior dreapta la recipientul pentru zaţ.

4.1.2 SU12
Plăcuţa de tip pentru SU12 se află în camera de răcire.

4.1.3 SU05

Plăcuţa de tip pentru SU05 se găseşte pe partea interioară a uşii.

4.1.4 FS3/FS6
Plăcuţa de tip pentru Flavor Station se află în spaţiul interior.

4.1.5 CW

Plăcuţa de tip pentru încălzitorul de ceşti se află pe partea interioară a peretelui din spate, în stânga jos.
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4.2 Cod de tip

4.2.1 Maşină de cafea

Cod Descriere

A800 Maşină de cafea (complet automată)

Seria constructivă: A

Mărimea constructivă: 800

1G 1 râşniţă

2G 2 râşniţe

3G 3 râşniţe

1P 1 recipient pentru pulbere

2P 2 recipiente pentru pulbere

EC EasyClean

FM FoamMaster (lapte rece şi cald, spumă de lapte rece şi caldă)

H1 Duză de evacuare apă fierbinte

S1 Vaporizator

S2 Autosteam (vaporizator cu senzor de temperatură)

S3 Autosteam Pro (vaporizator cu senzor de temperatură și consistență programabilă a spumei de
lapte)

4.2.2 Aparate adiţionale

Cod Descriere

1C1M 1 Maşină de cafea, 1 Sortiment de lapte

1C2M 1 maşină de cafea, 2 sortimente de lapte

2C1M 2 maşini de cafea, 1 sortiment de lapte

2C2M 2 maşini de cafea, 2 sortimente de lapte

AC Aparat de facturare

CW Încălzitor pentru ceşti

EC EasyClean

FM FoamMaster (lapte rece şi cald, spumă de lapte rece şi caldă)

FS3 Flavor Station cu 3 pompe de sirop

NM Maşină fără sistem pentru lapte (NoMilk)

SU05 EC Unitate de răcire (< 10 l) cu sistem de curăţare EasyClean

SU12 CM Unitate de răcire (≥ 10 l) cu curăţare CleanMaster

SU12 EC Unitate de răcire (≥ 10 l) cu curăţare EasyClean

UC05 Unitate de răcire inferioară (< 10 l)

UT12 EC Unitate de răcire sub tejghea (≥ 10 l) cu sistem de curăţare EasyClean
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5 DESCRIEREA APARATELOR
5.1 Maşină de cafea

Introducere
Maşina de cafea A800 are o serie variată de opţiuni. Pentru a vă face o imagine de ansamblu asupra maşinii
dumneavoastră, vă prezentăm aici un exemplu de configurare. Aveţi în vedere faptul că în funcţie de configuraţie,
maşina dumneavoastră de cafea poate avea un aspect diferit.

Panou de comandă (ecran tactil tip display
touch 10.4 ţoli)

Clapetă de introducere
Recipient pentru boabe

Buton de închidere şi de
deblocare pentru uşa frontală

Duză de evacuare apă
fierbinte

Tăviţă colectare picături cu grătar

Autosteam/Autosteam Pro

Recipient pentru pulbere

Duză cu reglare pe înălțime automată

5.1.1 Standard
– O râşniţă (în partea din spate, stânga)
– Duză de evacuare apă fierbinte
– Duză de evacuare cu reglare automată pe înălţime
– Racord de apă

5.1.2 Opţiuni
– iQFlow
– O a doua râşniţă (în partea din spate, dreapta)
– A treia râşniţă
– Recipient pentru pulbere (dreapta)
– Al doilea recipient pentru pulbere (stânga)
– Vaporizator
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– Autosteam pentru încălzirea automată a laptelui
– Autosteam Pro pentru spumarea automată a laptelui
– Două sortimente de lapte
– Sistem aruncare zaţ
– Evacuare cană
– Recipiente pentru boabe şi pulbere care pot fi închise
– Picioare de amplasare reglabile pe înălţime (Picioare de amplasare reglabile [} 29])
– Senzor ceşti
– Rezervor de apă extern
– First Shot
– M2M/pregătire telemetrie
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5.1.3 Componentele maşinii de cafea

Recipient pentru boabe Recipient pentru pulbere

Modul de fierbere

Recipient pentru zaţ

Tăviţă colectare picături cu grătar

Rezervor pentru apa reziduală (opţional)
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5.2 Aparate adiţionale

5.2.1 Componentele unităţii de răcire cu EasyClean

Afişaj temperatură

Recipient pentru lapte

Cheie

Întrerupător principal

Recipient pentru curăţare
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5.2.2 Unitate de răcire SU12 FM EC

– Sistem automat de curăţare
– Este posibilă racordarea la stânga şi la dreapta maşinii
– Se poate încuia

Variante de execuţie
– SU12 cu recipient pentru lapte de 12 l
– SU12 cu 2 recipiente de lapte de 4,5 l pentru utilizarea a 2 sortimente de lapte
– SU12 Twin cu 2 recipiente de lapte de 4,5 l pentru racordarea a 2 maşini de cafea
– UT12 FM Unitate de răcire sub tejghea cu recipient de lapte de 12 l
– Unitate de răcire sub tejghea UT12 FM Twin cu 2 recipiente pentru lapte de 4,5 l pentru racordarea a 2 maşini

de cafea
– MU (montare sub tejghea)
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5.2.3 Flavor Station FS3

Pentru creaţii neobişnuite vă stă la dispoziţie opţiunea noastră Flavor Station. Cu Flavor Station puteţi să adăugaţi
ofertei dumneavoastră până la trei gusturi diferite.

5.2.4 Încălzitor pentru ceşti
Pentru o savoare optimă a cafelei, aveţi nevoie de ceşti preîncălzite. Încălzitorul pentru ceşti cu patru suprafeţe de
aşezare cu încălzire se adaptează perfect la maşina dumneavoastră de cafea.

5.2.5 Sistem de facturare
Sistemul de facturare foloseşte derulării proceselor de plată şi pentru a înregistra datele de facturare.

Interfeţe:

– VIP
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Sisteme de plată:

– Dispozitiv de verificare monezi
– Schimbător monede tub
– Aparate cititoare de carduri

5.3 Privire de ansamblu asupra modurilor de utilizare
Modul de utilizare adecvat depinde de felul în care utilizați mașina de cafea, sortimentul dumneavoastră și dorințele
clienților. 
Tehnicianul dumneavoastră de service va fi bucuros să vă ajute să setați modul de utilizare adecvat.

5.3.1 Panou de comandă

1

2

1 Cu ajutorul suprafeţei de comutare FRANKE
puteţi schimba între nivelul de întreţinere şi
nivelul pentru selectarea produselor.

2 Răsfoiţi înainte sau înapoi.
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5.3.2 Modul de utilizare Cash Register

Cash Register reprezintă modul de utilizare pentru utilizare cu servire. În timp ce maşina dumneavoastră de cafea
prepară un produs, puteţi adăuga deja alte comenzi.

Structura panoului de comandă
– Nivelul 1: selecţie produs, până la 5 pagini. Coloană cu opţiunile posibile, stadiul de producţie şi lista de

aşteptare
– Nivelul 2: afişarea a 4, 9 sau 16 taste de produs pe fiecare pagină

Adaptări individuale
– Afişaj: 2x2, 3x3 sau 4x4 produse pe pagină
– Reprezentare: fotorealist, desenat

5.3.3 Modul de utilizare Quick Select

Modul de utilizare Quick Select reprezintă setarea standard pentru domeniul autoservirii. După ce a ales o băutură,
clientul dumneavoastră o poate adapta în pasul al doilea, în măsura în care sunt activate opţiuni de produs.

Structura panoului de comandă:

– Nivelul 1: selecţie produs, până la 5 pagini
– Nivelul 2: starea Drink Selection (selectare băutură); 6, 12 sau 20 taste de produs per pagină, selectare opţiuni

produs, start preparare (în cazul în care este activat)
Adaptări individuale:

– Afişaj: 2x3, 3x4 sau 4x5 produse pe pagină

– Activare Credit Mode

– Ordinea individuală a băuturilor
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5.3.4 Modul de utilizare Quick Select cu 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

Afişare
– Preţuri produse
– Credit
– Lipsă credit

În starea Drink Selection nu puteţi adăuga opţiuni de băuturi în cazul unei setări cu Credit Mode. 

Activaţi Credit Mode în meniul Setările mele la 1 Setare maşină > 1.12 Sistem de facturare. Selectaţi Activaţi sistemul

de facturare.

5.3.5 Mod de utilizare Inspire Me
Modul de utilizare Inspire Me se potriveşte în special pentru domeniul autoservirii. Băuturile se pot combina pe
grupe. Puteţi prezenta clientului oferta dumneavoastră într-o vizualizare de ansamblu.

Structura panoului de comandă:

– Nivelul 1: până la 6 cărţi de meniu cu selectare prefiltrată
– Nivelul 2: până la 5 pagini pentru fiecare carte de meniu
– Nivelul 3: 6 sau 12 taste de produs pentru fiecare pagină

Adaptări individuale:

– Editarea cărţilor de meniu
– Ordonarea individuală a băuturilor
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6 INSTALARE
6.1 Măsuri pregătitoare

– Racordul la reţea pentru maşina de cafea trebuie să fie asigurat cu un întrerupător de protecţie la curenţi
reziduali (RCD).

– Fiecare pol al alimentării curentului electric trebuie să poată fi întrerupt cu un comutator.
– Racordul de apă trebuie să corespundă Cerinţe la alimentarea cu apă [} 29] precum şi reglementărilor şi

specificaţiilor locale şi naţionale.
– Maşina de cafea trebuie să fie racordată cu setul de furtunuri livrat împreună cu ea la alimentarea cu apă. Nu

utilizaţi alte furtunuri de apă existente.
– Asiguraţi o bază ergonomică şi stabilă (capacitate portantă min. 150 kg). Unitatea de comandă trebuie să se

afle la înălţimea ochilor.

Trebuie să aveţi încheiate pregătirile premergătoare instalării, înainte de a veni tehnicianul de service să vă instaleze
maşina de cafea. Tehnicianul dumneavoastră de service instalează maşina de cafea şi o pune în funcţiune pentru
prima dată. Acesta vă explică funcţiile de bază ale maşinii.

6.2 Cotele maşinii de cafea cu SU12 şi alte aparate adiţionale
Cotele sunt indicate în milimetri.
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NOTĂ
Deteriorare prin supraîncălzire
Distanţe prea mici până la perete şi în sus pot cauza staţionarea căldurii în maşină şi deteriorări.

a) Menţineţi libere cotele de montaj şi spaţiile libere prescrise.

b) Aveţi grijă ca spaţiile libere să nu fie blocate.
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Trecerea furtunului în tejghea

6.2.1 Picioare de amplasare reglabile
În setul de livrare sunt incluse picioare reglabile cu o înălţime de 40 mm. Opţional sunt disponibile şi picioare
reglabile mai înalte.

Înălţime picioare reglabile Înălţime totală

40 mm standard 750 mm + 40 mm = 790 mm

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

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

6.3 Cerinţe la alimentarea cu apă

6.3.1 Racord de apă

Presiunea apei 80 – 800 kPa (0,8 – 8,0 bar)

Debitul > 0,1 l/sec

Temperatura apei < 25 °C

Conectarea la racordul de apă Piuliţă olandeză G3/8 şi furtun metalic l = 1,5 m

Racordaţi numai cu setul de furtunuri din completul de
livrare

– Racordul de apă trebuie să corespundă cerinţelor datelor tehnice, specificaţiilor locale şi celor naţionale.
– Racordul de apă trebuie să fie asigurat împotriva returului.
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– Racordul de apă trebuie să aibă o supapă de închidere şi o supapă de reţinere controlabilă cu filtru în amonte.
Filtrul trebuie să poată fi scos pentru curăţare.

– Apa nu este permis să fie preluată din instalaţia de decalcifiere a clădirii.
– Filtru cu minim 100 ochiuri/inch (UL)

6.3.2 Calitatea apei

Duritate totală: 4 – 8° dH GH (duritate totală normă germană)

7 – 14° fH GH (duritate totală normă franceză)

70 – 140 ppm (mg/l)

Duritate carbonat 3 – 6° dH KH / 50 – 105 ppm (mg/l)

Conţinut de acizi/valoare pH 6,5 – 7,5 pH

Conţinut de clor < 0,5 mg/l

Conţinut de clorură < 30 mg/l

TDS (total dissolved solids) (total particule dizolvate) 30 – 150 ppm (mg/l)

Conductivitate electrică (măsurată) 50 – 200 μS/cm (microsiemens)

Conţinut de fier < 0,3 mg/l

– Culoare: limpede
– Gust: gust proaspăt şi curat
– Miros: fără miros sesizabil
– Fără particule de rugină în apă
– Osmoză inversă: apa trebuie să conţină o proporţie de substanţe solide dizolvate de minim 30-50 ppm

(30-50 mg/l), pentru a evita o supraumplere a boilerului.

Estimarea pericolului de coroziune
Pentru estimare se poate folosi următoarea formulă:

Conductivitatea calculată = Conductivitatea măsurată [μS/cm] – (Duritatea totală măsurată [° dH GH] x Constantă)

– Conductivitatea măsurată în μS/cm
– Duritatea totală măsurată în ° dH GH
– Constanta = 30 [μS/cm]/[ ° dH GH]

Conductivitatea electrică calculată Pericolul de coroziune

<200 μS/cm redus

200 – 500 μS/cm ridicat

>500 μS/cm mare

Exemplu de calcul:
– Conductivitatea măsurată 700 μS/cm
– Duritatea totală măsurată 18° dH GH
– Conductivitatea calculată = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

Rezultatul calculului este 160 μS/cm şi înseamnă un pericol de coroziune redus.

6.3.3 Scurgere pentru apă
– Două furtunuri de evacuare: D = 16 mm, L = 2 m
– Racord la un sifon aflat la adâncime
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7 UMPLERE ŞI GOLIRE
7.1 Umplere cu boabe

 AVERTIZARE
Pericol de vătămare corporală
Dacă în recipientul pentru boabe de cafea sau în râşniţă ajung obiecte, pot sări aşchii şi cauza vătămări corporale.

a) Nu introduceţi obiecte străine în recipientele pentru boabe de cafea sau în râşniţă.

Umpleţi cu boabe de cafea recipientul pentru boabe.
Umpleţi recipientul pentru pulbere cu pulbere adecvată pentru maşini automate.

NOTĂ
Calitatea slabă a băuturii
Uleiul din boabele de cafea se depune pe partea interioară a recipientului pentru boabe de cafea sub forma unei
pelicule subţiri de ulei. Uleiul depus îmbătrâneşte repede şi înrăutăţeşte gustul băuturilor.

a) Înlăturaţi zilnic pelicula de ulei de pe partea interioară a recipientului pentru boabe de cafea.

b) Pentru aceasta folosiţi o lavetă uscată sau umezită numai cu apă.

c) Nu utilizaţi niciun agent de curăţare deoarece aceştia modifică gustul cafelei.

1. Ridicaţi capacul recipientului pentru boabe.

2. Umpleţi cu boabe de cafea.

3. Aşezaţi capacul.
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7.2 Umplere cu pulbere

1. Ridicaţi capacul recipientului pentru pulbere.

2. Umpleţi cu pulbere pentru maşini automate.

3. Aşezaţi capacul.

7.3 Umplere cu lapte

 PRECAUŢIE
Germeni în laptele crud
Germenii în laptele crud pot pune în pericol sănătatea.

a) Nu folosiţi lapte crud.

b) Folosiţi numai lapte pasteurizat sau care se poate păstra.

NOTĂ
Calitatea băuturii afectată
Manipularea greşită a laptelui poate conduce la probleme de calitate.

a) Puneţi laptele numai în recipiente curate.

b) Utilizaţi numai lapte răcit în prealabil (2...5°°C).

c) Nu atingeţi partea interioară a recipientului pentru lapte, furtunurile de lapte şi capacul recipientului de lapte
decât cu după ce v-aţi spălat mâinile sau utilizaţi mănuşi de unică folosinţă.
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NOTĂ
Deteriorarea maşinii
Utilizarea lichidelor incorecte poate deteriora maşina.

a) Umpleţi recipientul pentru lapte numai cu lapte.

b) Pentru spălarea recipientului pentru lapte, utilizaţi apă cu agent de curăţare slab.

Sistemul pentru lapte este pregătit semiautomat după un proces de curăţare sau umplere. Vă rugăm să respectaţi
instrucţiunile din mesajele de eveniment. Accesul la mesajele de eveniment se realizează prin intermediul
dashboard-ului şi nu necesită logare.

7.3.1 Umplere cu lapte la SU05 EC

1. Deschideţi uşa.

2. Conectaţi unitatea de răcire.

ð Este afişată temperatura actuală a incintei de
răcire.

3. Îndepărtaţi capacul recipientului pentru lapte cu
furtunul de aspirare şi le aşezaţi pe o suprafaţă
curată.

4. Umpleţi recipientul de lapte cu maxim 5 l lapte
răcit.

5. Reaşezaţi capacul recipientului pentru lapte.

6. Împingeţi recipientul pentru lapte înăuntru în
spaţiul de răcire, până la opritor.

7. Închideţi uşa.
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7.3.2 Umplere cu lapte la SU12

1. Deschideţi uşa.

2. Conectaţi unitatea de răcire.

ð Este afişată temperatura actuală a incintei de
răcire.

3. Trageţi în afară recipientul de lapte numai atât
de mult până când închiderea glisantă a
capacului recipientului este vizibilă complet.

4. Împingeţi în jos închiderea glisantă.

5. Umpleţi recipientul pentru lapte cu lapte rece.

6. Împingeţi recipientul pentru lapte înăuntru în
spaţiul de răcire, până la opritor.

7. Închideţi uşa.

7.4 Umplerea unităţii Flavor Station
Comutatorul pentru conectarea unităţii Flavor Station se găseşte în spaţiul interior pe peretele din spate pe partea
stânga.

1. Deblocaţi unitatea Flavor Station cu cheia.

2. Apăsaţi butonul de deblocare şi deschideţi
unitatea Flavor Station.

3. Porniţi unitatea Flavor Station.

4. Trageţi în sus suportul buteliilor.

5. Plasaţi buteliile în unitatea Flavor Station.

6. Trageţi suportul buteliilor în jos.

7. Împingeţi în sus racordul furtunului pe furtun.

8. Introduceţi furtunul în butelie.

9. Împingeţi racordul furtunului în capul buteliei.

10. Închideţi unitatea Flavor Station.

7.4.1 Pregătirea unităţii Flavor Station

În următoarele cazuri unitatea Flavor Station trebuie să fie pregătită:

a) La prima punere în funcţiune

b) După fiecare înlocuire a unei butelii cu sirop

1. Comutaţi la interfaţa de întreţinere.

2. Selectaţi Curăţare şi întreţinere.

3. Selectaţi Pregătire unitate Flavor Station.

4. Selectaţi Start şi confirmaţi.

ð Sortimentul de sirop este în curs de pregătire.

5. Respectaţi instrucţiunile din interfaţa cu
utilizatorul.

6. Repetaţi aceşti paşi pentru fiecare butelie de
sirop.
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7.5 Setarea gradului de măcinare

 AVERTIZARE
Pericol de vătămare corporală
Dacă în recipientul pentru boabe de cafea sau în râşniţă ajung obiecte, pot sări aşchii şi cauza vătămări corporale.

a) Nu introduceţi obiecte străine în recipientele pentru boabe de cafea sau în râşniţă.

Cheie de reglare a râşniţei (560.0003.876)

Modificarea gradului de măcinare are efect asupra cantităţii de cafea. De aceea, râşniţele trebuie calibrate după
reglarea gradului de măcinare.

Dacă este necesar, gradul de măcinare poate fi reglat în trepte pentru fiecare râşniţă.

1. Trageţi către în faţă maneta de blocare până la
opritor.

2. Scoateţi recipientul de boabe/pulbere în sus.

3. Dacă este necesar reglaţi gradul de măcinare cu
cheia de reglare a râşniţei.

ð Pentru o măcinare mai fină rotiţi în sens
antiorar.

ð Pentru o măcinare mai grosieră rotiţi în sens
orar.

4. Introduceţi recipientul pentru boabe.

5. Verificaţi măcinarea şi eventual corectaţi.

6. Introduceţi recipientul pentru boabe.

7. Împingeţi înăuntru maneta de blocare până la
opritor.
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7.6 Golirea recipientului pentru boabe de cafea

1. Trageţi către în faţă maneta de blocare până la
opritor.

2. Scoateţi recipientul de boabe/pulbere în sus.

3. Goliţi recipientul pentru boabe, curăţaţi-l şi
uscaţi-l.

4. Introduceţi recipientul pentru boabe.

5. Împingeţi înăuntru maneta de blocare până la
opritor.

NOTĂ
Perturbarea funcţionării
Dacă recipientele pentru boabe şi pentru pulbere nu sunt blocate corect, atunci funcţionarea maşinii de cafea şi
calitatea produsului pot fi afectate.

a) împingeţi înăuntru maneta de blocare până la opritor.

7.7 Golirea recipientului pentru pulbere

NOTĂ
Murdărire datorită pulberii
Pulberea poate cădea din recipientul pentru pulbere.

a) Transportaţi recipientul pentru pulbere mereu în poziţie verticală şi închis.

 PRECAUŢIE
Vătămări prin tăiere / strivire
Mecanismul de transport al recipientului pentru pulbere poate conduce la vătămări prin tăiere sau strivire.

a) Curăţaţi cu atenţie recipientul pentru pulbere.
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1. Trageţi în faţă maneta de blocare până la opritor.

2. Detaşaţi în sus recipientul pentru pulbere.

3. Goliţi recipientul pentru pulbere, curăţaţi-l şi
uscaţi-l.

4. Introduceţi recipientul pentru pulbere.

5. Împingeţi înăuntru maneta de blocare până la
opritor.

NOTĂ
Perturbarea funcţionării
Dacă recipientele pentru boabe şi pentru pulbere nu sunt blocate corect, atunci funcţionarea maşinii de cafea şi
calitatea produsului pot fi afectate.

a) împingeţi înăuntru maneta de blocare până la opritor.

7.8 Golirea recipientului pentru zaţ

NOTĂ
Formarea mucegaiului
Reziduurile de cafea pot conduce la formarea mucegaiului.

a) Goliţi şi curăţaţi recipientul pentru zaţ cel puţin odată pe zi.

1. Deschideţi uşa.

ð Pe panoul de comandă apare mesajul Uşă

deschisă.

2. Scoateţi recipientul pentru zaţ.

3. Goliţi recipientul pentru zaţ, curăţaţi-l şi uscaţi-l.
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4. Introduceţi recipientul pentru zaţ şi închideţi
uşa.

7.9 Golirea unităţii de răcire

NOTĂ
Lapte alterat
Laptele se poate altera datorită unei răciri sau igiene insuficiente.

a) Folosiţi numai lapte răcit în prealabil (2,0−5,0 °C).

b) Depozitaţi laptele în unitatea de răcire numai în timpul funcţionării unităţii de răcire. În afara timpului de
funcţionare a unităţii de răcire - de ex. peste noapte - depozitaţi laptele într-un frigider.

c) Curăţaţi maşina şi unitatea de răcire o dată pe zi.

d) Nu atingeţi furtunul de aspirare, partea interioară a recipientului pentru lapte şi capacul acestuia decât după ce
v-aţi spălat mâinile sau utilizaţi mănuşi de unică folosinţă.

e) Aşezaţi capacul recipientului cu furtunul de aspirare numai pe o suprafaţă curată.

 PRECAUŢIE
Periclitarea sănătăţii prin formarea de germeni
Datorită curăţării insuficiente, resturile de alimente din maşină şi de pe dispozitivele de evacuare pot adera şi
impurifica produsele.

a) Nu utilizaţi maşina dacă aceasta nu este curăţată conform instrucţiunilor.

b) Curăţaţi zilnic maşina conform instrucţiunilor.

c) Informaţi personalul operator asupra măsurilor de curăţare necesare.

1. Deschideţi uşa. 2. Scoateţi recipientul pentru lapte.
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3. Păstraţi laptele în frigider sau dacă este necesar
eliminaţi-l ca deşeu.

4. Curăţaţi recipientul pentru lapte, piesele ce
conduc laptele şi spaţiul unităţii de răcire.

5. Introduceţi recipientul pentru lapte curăţat.

6. Deconectaţi unitatea de răcire, dacă aceasta nu
mai este necesară. Uşa unităţii de răcire oprite
trebuie lăsată întredeschisă pentru a împiedica
formarea mirosurilor în interior.
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8 PREPARAREA BĂUTURILOR

 AVERTIZARE
Pericol de opărire
Băuturile fierbinţi pot conduce la opărire.

a) Fiţi foarte atent cu băuturile fierbinţi.

b) Folosiţi numai recipiente de băut adecvate.

8.1 Prepararea unei băuturi prin Quick Select
1. Aşezaţi un vas pentru lichide corespunzător sub

duza de evacuare.

2. Selectaţi produsul.

ð Apare previzualizarea produselor Drink
Selection.

Extra Shot
...

2018-08-02
10:54

3. Selectaţi opţiunile de produs.

4. Porniţi prepararea folosind butonul verde.

ð Prepararea porneşte.

ð Selecţia produsului este afişată îndată ce
produsul este preparat.

8.2 Prepararea unei băuturi prin Cash Register
Dacă preparaţi mai multe produse unul după celălalt, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

a) Păstraţi mereu la îndemână un număr suficient de vase de băutură.

b) În timpul preparării puteţi prelua în orice moment produse noi pe lista de aşteptare.

c) Puteţi selecta şi şterge produsele din lista de aşteptare.

1. Aşezaţi un vas de băutură corespunzător sub
duza de evacuare.

2. Selectaţi opţiunile de produs.

3. Selectaţi produsul.

ð Prepararea porneşte.
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4. Dacă este necesar, preluaţi şi alte produse pe
lista de aşteptare.

5. Porniţi prepararea produselor de pe lista de
aşteptare folosind butonul verde.

ð Porneşte următoarea preparare.

ð Apare selecţia de produse.

ð Toate produsele au fost preparate.

8.3 Prepararea băuturilor cu Inspire Me
1. Aşezaţi un vas pentru lichide corespunzător sub

duza de evacuare.

2. Daţi pagina pentru a accesa celelalte meniuri.

3. Apăsaţi cu degetul pe meniul dorit.

ð Va apărea o vedere de ansamblu asupra
băuturilor.

4. Selectaţi produsul.

ð Apare previzualizarea produselor Drink
Selection.

5. Selectaţi opţiunile de produs.

6. Porniţi prepararea folosind butonul verde.

ð Duza de evacuare se deplasează în jos.

ð Prepararea porneşte.

ð Vor apărea meniurile.

ð Produsul este preparat.

8.4 Prepararea produselor cu cafea măcinată
De ex.: Quick Select

Poate fi utilizată numai cafea măcinată. Cafea instant solubilă din extract de cafea uscată nu poate fi utilizată.

1. Aşezaţi un vas pentru lichide corespunzător sub
duza de evacuare.

2. Apăsaţi tasta de selecţie Cafea fără cofeină.

ð Tasta de selecţie Cafea fără cofeină se
aprinde.

Ok

Aţi selectat o băutură cu cafea
decofeinizată.

Rugăm deschideţi capacul pentru pudră şi
introduceţi cafea decofeinizată.

ð Apare următorul mesaj:
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3. Deschideţi clapeta de introducere.

4. Umpleţi cu pulbere.

5. Închideţi clapeta de introducere.

Ok

Aţi selectat o băutură cu cafea
decofeinizată.

Rugăm deschideţi capacul pentru pudră şi
introduceţi cafea decofeinizată.

6. Confirmaţi mesajul cu Ok.

ð Prepararea porneşte.

ð Apare selecţia de produse.

ð Produsul este preparat.

8.5 Prepararea apei fierbinţi
De ex.: Quick Select

1. Aşezaţi un vas de băutură corespunzător sub
duza de evacuare apă fierbinte.

Espresso Cappuccino Chococcino

Americano Chocolate Tea

10:54
2018-08-02

2. Selectaţi Tea.

3. Selectaţi mărimea ceştii.

ð Începe furnizarea apei fierbinţi şi se încheie
după ciclul de furnizare.
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Puteţi încheia în orice moment furnizarea apei fierbinţi prin apăsarea tastei de anulare.

8.6 Furnizare abur
1. Ţineţi un recipient adecvat sub duza de evacuare

abur.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

2. SelectaţiFurnizare abur.

ð Furnizarea aburului porneşte imediat.

3. Apăsaţi tasta de anulare, pentru a încheia
furnizarea aburului.

ð Furnizarea aburului se încheie.

ð Apare vederea de ansamblu asupra băuturilor.

În funcţie de varianta de execuţie a vaporizatorului, eliberarea de aburi se încheie în mod automat dacă băutura
atinge temperatura prescrisă (Autosteam/Autosteam Pro), respectiv până când se încheie ciclul de abur
(vaporizator). Indiferent de aceasta, eliberarea de aburi poate fi oricând încheiată prin apăsarea butonului de
întrerupere.

8.6.1 Suflaţi cu abur vaporizatorul după utilizare

1. Ştergeţi vaporizatorul cu o lavetă umedă.

2. Pentru curăţarea duzelor, porniţi scurt furnizarea
aburului.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

3. Apăsaţi tasta de anulare, pentru a încheia
furnizarea aburului.

ð Furnizarea aburului se încheie.

ð Apare vederea de ansamblu asupra băuturilor.
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8.7 Eliberare aburi (Autosteam/Autosteam Pro)
Funcția Autosteam este adecvată pentru încălzirea și spumarea manuală a laptelui, precum și pentru încălzirea altor
băuturi.

Prin intermediul funcției Suflare cu abur, apa de condens este îndepărtată din vaporizator.

1. Acţionaţi butonul Suflare cu abur .

2. Ţineţi un recipient adecvat sub vaporizator.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

10:54
2018-08-02

3. SelectaţiFurnizare abur.

ð Furnizarea aburului porneşte imediat.

ð Eliberarea aburilor va fi încheiată automat
atunci când băutura dumneavoastră va atinge
temperatura prescrisă.

ð Apare vederea de ansamblu asupra băuturilor.

4. Eventual apăsaţi tasta de anulare, pentru a
încheia furnizarea aburului.

5. Acţionaţi butonul Suflare cu abur .
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9 CURĂŢARE
9.1 Introducere

Savoarea perfectă a cafelei depinde de o maşină de cafea curăţată perfect. Curăţaţi maşina de cafea aflată în
posesia dumneavoastră cel puţin o dată pe zi şi chiar mai des, dacă este necesar.

NOTĂ
Curățare eronată a grupului de infuzie
Curățarea grupului de infuzie în mașina de spălat vase poate duce la deterioararea grupului de infuzie.

a) Spălați grupul de infuzie sub robinetul de apă.

NOTĂ
Accesorii murdare
Accesoriile murdare pot influenţa negativ funcţiunea maşinii şi calitatea băuturilor.

a) Curăţaţi rezervorul prin metoda cu 5 paşi.

b) Ţineţi cont de instrucţiunile pentru accesorii.

Curăţarea automată include curăţarea maşinii de cafea şi curăţarea unităţii de răcire.

Trebuie curăţate suplimentar:
– Suprafeţele interioare le spaţiului de răcire
– Partea interioară a uşii şi garnitura uşii
– Capacul recipientului pentru lapte
– Furtunul de aspirare lapte, ştuţurile de aspirare, adaptorul de comutare (numai la SU12)
– Umplerea recipientelor pentru boabe şi pulbere
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9.2 Metoda în 5 paşi
Curăţaţi componentele detaşabile ale maşinii de cafea prin metoda celor 5 paşi.

1. Înlăturaţi murdăria grosieră cu o pensulă sau o
perie.

2. Înmuiaţi piesele în soluţie de apă fierbinte cu
agent de curăţare delicat.

3. Spălaţi piesele.

4. Clătiţi bine piesele.

5. Uscaţi piesele.

9.3 Accesorii de curăţare necesare

9.3.1 Accesorii de curăţare la MS EC
– Tablete de curăţare
– Lavetă din microfibre
– Set de perii
– Agent de curăţare pentru sisteme pentru lapte (butelie dozatoare)
– Recipient pentru curăţare

9.3.2 Accesorii de curăţare la FM CM
– Tablete de curăţare
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– Lavetă din microfibre
– Set de perii
– Agent de curăţare pentru sisteme pentru lapte

9.4 Pornire curăţare
Curăţarea automată include curăţarea maşinii de cafea, a unităţii de răcire şi a unităţii Flavor Station (dacă există).

9.4.1 Pornirea curăţării în meniul Curăţare şi întreţinere

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Apăsaţi scurt sigla Franke.

2. Introduceţi codul PIN. Coduri PIN [} 52]

3. Apăsaţi Ok..

Setările mele

Personalizare și transferul de date

Curățare și întreținere

4. Selectaţi Curățare și întreținere.

Curățare și întreținere

Protocol erori/evenimente

Curățarea mașinii de cafea

Clătirea mașinii de cafea

Protecția la ștergere

Volum de apă filtru

5. Selectaţi Curăţarea maşinii de cafea.

6. Confirmaţi mesajul cu Da, pentru a porni
curăţarea.

7. Urmaţi instrucţiunile de pe panoul de comandă
şi confirmaţi paşi de lucru încheiaţi cu

Continuare.

ð Maşina indică următorul pas de efectuat.

 AVERTIZARE
Pericol de opărire
În timpul curăţării ies lichide şi vapori fierbinţi care pot conduce la opăriri.

a) În timpul procesului nu ţineţi mâinile în apropierea orificiilor de ieşire.
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După curăţare, maşina comută fie înapoi la nivelul de întreţinere, fie la modul economie de energie. Tehnicianul de
service vă poate seta opţiunea dorită.

9.5 Clătirea maşinii de cafea

 AVERTIZARE
Pericol de opărire
În timpul clătirii, se eliberează apă fierbinte.

a) În timpul procesului nu ţineţi mâinile în apropierea orificiilor de ieşire.

b) Nu aşezaţi nimic pe grătar.

c) ÎN CAZ DE OPĂRIRE: Răciţi imediat rana şi consultaţi un medic în funcţie de gravitatea rănii.

Clătirea nu înlocuieşte curăţarea zilnică! O clătire este necesară pentru a înlătura reziduurile din sistemul pentru
cafea şi pentru lapte.

Maşina execută o clătire automată după anumite intervale de timp, precum şi la pornire şi la oprire.

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Apăsaţi scurt sigla Franke.

2. Introduceţi codul PIN. Coduri PIN [} 52]

3. Apăsaţi Ok..

Setările mele

Personalizare și transferul de date

Curățare și întreținere

4. Selectaţi Curățare și întreținere.

Kaffeemaschine reinigen

Kaffeemaschine spülen

Reinigung und Wartung

Milchsystem vorbereiten

Wischschutz

Fehler/Ereigniss-Protokoll

Zurück

Wartung

Wassermenge Filter

Flavor Station vorbereiten

Flavor Station reinigen

5. Selectaţi şi confirmaţi Clătire maşină de cafea.

ð Maşina de cafea va fi clătită.
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9.6 Curăţarea regulatorului de jet

1. Scoateţi regulatorului de jet de apă fierbinte cu
o sculă şi decalcificaţi-l.

9.7 Curăţarea componentelor dispozitivului Autosteam Pro/S3
1. Deconectaţi maşina.

2. Deschideţi uşa. În timpul curăţării lăsaţi uşa
deschisă.

3. Deşurubaţi duza pentru abur.

4. Trageţi ţeava de protecţie în jos.

5. Curăţaţi cu peria interiorul duzei pentru abur.

6. Înmuiaţi ţeava de protecţie şi duza pentru abur
în soluţie de apă fierbinte cu agent de curăţare
delicat.

7. Clătiţi temeinic şi uscaţi ţeava de protecţie şi
duza de abur.

8. Curăţaţi cu o lavetă ţeava de abur la maşină.
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9. Glisaţi ţeava de protecţie pe ţeava de abur şi
montaţi duza de abur.

10. Închideţi uşa.

11. Ştergeţi vaporizatorul cu o lavetă.

9.8 Curăţarea ecranului
Nu puteţi anula blocarea panoului de comandă. Blocarea durează 20 de secunde.

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Apăsaţi scurt sigla Franke.

2. Introduceţi codul PIN. Coduri PIN [} 52]

3. Apăsaţi Ok..

Setările mele

Personalizare și transferul de date

Curățare și întreținere

4. Selectaţi Curățare și întreținere.

Curățare și întreținere

Protocol erori/evenimente

Curățarea mașinii de cafea

Clătirea mașinii de cafea

Protecția la ștergere

Volum de apă filtru

5. Selectaţi Protecția la ștergere.

ð Panoul de comandă este blocat timp de 20 de
secunde.

6. Curăţaţi ecranul.
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Setările mele

Personalizare și transferul de date

Curățare și întreținere

ð Apare nivelul de întreţinere.



10 | Configurare Franke Kaffeemaschinen AG

52 / 80

10 CONFIGURARE
10.1 Comutare la nivelul de întreţinere

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Apăsaţi scurt sigla Franke.

2. Introduceţi codul PIN. Coduri PIN [} 52]

3. Apăsaţi Ok..

Setările mele

Personalizare și transferul de date

Curățare și întreținere

4. Selectaţi Meniul.

10.2 Coduri PIN
Din fabrică sunt alocate coduri PIN implicite:

Proprietar Specialist Utilizator

PIN implicit 1111 2222 7777

PIN propriu
 ...  ...  ...

Puteţi vizualiza şi modifica PIN-urile pentru produse blocate şi maşină pornită/oprită în meniul Setările mele > 6

Gestionarea permisiunilor cu Contul proprietarului.
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10.3 Arborele de meniu Setările mele

Setările mele

0 Punere în funcţiune

0.10 Informaţii sistem

1 Configurarea mașinii

1.1 Limba

1.2 Mod de utilizare

1.3 Taste de selecţie

1.4 Curăţare

1.7 Temperaturi

2 Configurarea băuturilor 3 Data și ora

3.2 Data și ora

3.3 Temporizator 1

6 Gestionarea permisiunilor

6.2 Proprietar

6.3 Specialist

6.4 Utilizator

6.6 Produse blocate

6.7 Mașină pornită/oprită

În funcţie de configurarea maşinii dumneavoastră, unele puncte din meniu pot să nu fie afişate.

10.4 Metode de introducere

Apăsaţi scurt pe comutator pentru a comuta Da/Nu Respectiv Pornit/Oprit. Valoarea
vizibilă este activă.

Apăsaţi scurt săgeata, pentru afişarea selecţiei şi alegerea opţiunii.

Trageţi la scală pentru a seta parametrul. Valoarea încadrată este activă.

Apăsaţi scurt tastatura pentru a introduce text sau cifre.

10.5 Meniul 0 Punerea în funcţiune

10.5.1 Punctul din meniu 0.10 Informaţii sistem

Meniu Service
0 Punere în funcţiune

0.10 Informaţii sistem

Aici găsiţi date privind versiunile hardware şi software ale maşinii.

10.6 Meniu 1 Setarea maşinii
În meniul 1 Configurarea mașinii puteţi să adaptaţi maşina la cerinţele dumneavoastră. Pentru aceasta aveţi
următoarele posibilităţi.

– Setarea limbii
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– Setarea modului de utilizare
– Alocarea tastelor de selecţie
– Setarea curăţării
– Efectuarea setărilor de temperatură

10.6.1 Punct meniu 1.1 Limba

1 Configurarea mașinii
1.1 Limba

Setările mele

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Selectarea limbii 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

– Limba se schimbă imediat pe interfaţa de utilizator
– Implicit: DE (germana)

10.6.2 Punct meniu 1.2 Mod de utilizare

1 Configurarea mașinii
1.2 Mod de utilizare

Setările mele

Mod de utilizare

Scenariu de utilizare > Utilizat

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Scenariu de utilizare – Utilizat
– (Autoservire)

Nr. de produse pe pagină – 4
– 9
– 16

– Numărul produselor afişate simultan
– Implicit: 4

Descriere – Fotorealist
– Desenat

Implicit: Fotorealist

Mod Automat – Da
– Nu

– Da: Toate produsele preselectate sunt scoase fără
apăsarea unei alte taste

– Nu: Fiecare produs trebuie activat cu butonul de
pornire

– Implicit: Nu

Pauză între produse 1 - 10 secunde – Apare atunci când Mod Automat este activat

– Diviziune pas: 1
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Parametru Domeniul de valori Observaţii

Afişaj timp de infuzare – Da
– Nu

Afişarea suflării cu abur a
vaporizatorului

– Da
– Nu

Implicit: Nu

Scenariu de utilizare Autoservire

Scenariu de utilizare > Autoservire

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Scenariu de utilizare – Autoservire
– (Utilizat)

Mod de utilizare – Quick Select
– Inspire Me

– Implicit: Quick Select

– În scenariul utilizat Autoservire puteţi alege între

Quick Select şi Inspire Me (Inspire Me indisponibile
pentru A400).

Nr. de produse pe pagină – 6
– 12
– 20

– Numărul produselor afişate simultan
– Implicit: 6

Adaptare băuturi – Da
– Nu

– Posibilitate pentru clientul care se autoserveşte de a
adapta băutura selectată conform funcţiei tastei de
selecţie

– Implicit: Nu

Imagini client – Da
– Nu

– Activarea imaginilor specifice clientului

– Pentru scenariul de utilizare Autoservire, modul de

utilizare Quick Select

– Implicit: Nu

Opţiuni

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Produse blocate – Da
– Nu

– Prin intermediul opțiunii Produse blocate anumite
produse selectate pot fi blocate

– Produsele blocate pot fi apelate numai după
introducerea unui cod PIN (vezi cap. 6. Gestionarea
permisiunilor, p. 105)

– Implicit: Nu
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10.6.3 Punct meniu 1.3 Taste de selecţie

1 Configurarea mașinii
1.3 Taste de selecţie

Setările mele

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Opţiuni produs – Small
– Medium
– Large
– 2x
– Decofeinizată
– Flavor 1–6
– Extra Shot
– Iced
– Porţie Espresso

– În meniul de service, celor douăsprezece taste de
selecţie le pot fi alocate diferite opţiuni de produse.
Opţiunile de produse apar în starea Drink Selection

– La cele opt taste de selecţie configurate, tastele de
selecţie 1–4 sunt afişate pe partea stângă, iar restul
de taste pe partea dreaptă

– Dacă sunt configurate mai multe de opt taste de
selecţie, tastele 1–6 sunt afişate pe partea stângă,
iar restul pe partea dreaptă

– Nouă sau mai multe taste sunt afişate micşorate

Recomandare:

– Taste de selecţie pe partea stângă: selectaţi
mărimea băuturii.

– Taste de selecţie pe partea dreaptă: selectaţi setări
adiţionale.

Reprezentare text – Funcţia
– Text liber
– Niciun text

– Implicit: Funcţia: inscripţionarea corespunde cu
denumirea opţiunii produsului selectat.

– Text liber introduceţi inscripţionarea proprie a
tastelor de selecţie.

– Niciun text: deconectaţi inscripţionarea.

Preţ Suma de plată – Alocaţi suplimentul de plată pentru opţiune.
– Automatul calculează preţul total
– Implicit: 0.00

PLU Nr. PLU – Alocaţi numerele PLU pentru calcularea preţului
(dacă se lucrează cu numere PLU).

– Implicit: 0

10.6.4 Punct meniu 1.7 Temperaturi

1 Configurarea mașinii
1.7 Temperaturi

Setările mele

Pentru aceste setări, țineți cont de locație, de temperatura ambientală și de solicitarea mașinii.
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Parametru Domeniul de valori Observaţii

Cafea –20 până la +20 – Temperatura din boilerul de cafea este pre-setată de
tehnicianul de service

– Temperatura setată poate fi modificată procentual
cu ajutorul regulatorului glisant

Abur –20 până la +20 – Temperatura din boilerul de vapori este presetată de
tehnicianul de service

– Temperatura setată poate fi modificată procentual
cu ajutorul regulatorului glisant

Apa ceai –20 până la +20 – Temperatura din boilerul de apă caldă este presetată
de tehnicianul de service

– Temperatura setată poate fi modificată procentual
cu ajutorul regulatorului glisant

10.6.5

10.6.6 Punctul de meniu 1.11 Flavor

1 Configurarea mașinii
1.11 Flavor

Setările mele

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Contorizare: activ – Da
– Nu

– Da: Produsele Flavor sunt numărate

– Nu: Produsele Flavor nu sunt numărate

– Implicit: Nu

Flavor 1–6

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Flavor 1–6 Lista cu sortimente de sirop – Pentru setarea băuturilor, sunt disponibile ulterior
numai sortimentele Flavor afişate aici

– Dacă se selectează Personalizat, atunci sortimentele
Flavor pot fi denumite liber

Nume Flavor 1–6 Personalizat Pentru sortimentele Flavor pot fi introduse nume proprii

Indicaţie: Sortimentele Flavor introduse manual nu sunt
comutate la comutarea limbii

Sirop în curs de epuizare 0–5000 ml – Introducerea valorii rămase la care apare mesajul

Sortiment sirop 1 aproape gol

– Implicit: 200 ml

Sirop golit 0–5000 ml – Introducerea valorii rămase la care apare mesajul

Sortiment sirop 1 gol. Sortimentul de sirop este apoi
blocat

– Implicit: 10 ml



10 | Configurare Franke Kaffeemaschinen AG

58 / 80

10.6.7 Punctul de meniu 1.14 Iluminarea marginilor

1 Configurarea mașinii
1.14 Iluminarea marginilor

Setările mele

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Selectarea iluminării – Oprit
– Roşu, verde,

albastru, galben,
cian, magenta,
alb

– clipire
– derulare culori
– Personalizat

– Oprit: fără iluminarea marginilor
– Roşu, verde etc.: canturile se aprind în culoarea

selectată
– Luminat intermitent: lumină intermitentă
– Derulare culori: culoarea se schimbă continuu
– Particularizat: culorile pot fi definite individual prin

introducerea valorilor RGB
– Valoare implicită: derulare culori

Iluminarea marginilor roşu

Iluminarea marginilor verde

Iluminarea marginilor albastru

0–100 % Introducerea valorilor R GB pentru o culoare
particularizată

Indicaţie erori la iluminarea
marginilor

– Da
– Nu

– Da: afişare erori activă la iluminarea marginilor
– Nu: nicio afişare a erorilor prin iluminarea marginilor

10.7 Meniu 3 Data şi ora

10.7.1 Punctul de meniu 3.2 Data şi ora

Setările mele
3 Data și ora

3.2 Data și ora

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Afişare 12/24 ore – 12 ore
– 24 ore

Ziua 0–31 Setare zi

Luna 0–12 Setare lună

Anul 0–63 Setare an

Ora 0–23/0–11 Setare oră

Minute 0–59 Setare minute

Fus orar Listă de selecție fusuri orare – Alegeți fusul orar din listă
– Implicit: UTC+0100 (Europa) Zurich
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10.7.2 Punctele de meniu 3.3–3.6 Temporizator 1–4

Setările mele
3 Data și ora

3.3 Temporizator 1

Setările mele
3 Data și ora

...

Pornire automată

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Activ – Da
– Nu

Pornire sau oprire ceas programator

Ora 0–23/0–11 Selectare timpul de pornire (ora)

Minute 0–59 Selectare timpul de pornire (minute)

Luni, marţi, miercuri, joi,
vineri, sâmbătă, duminică

– Da
– Nu

Activarea sau dezactivarea ceasului programator pe zi

Oprire automată

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Activ – Da
– Nu

Pornire sau oprire ceas programator

Ora 0–23/0–11 Selectare timpul de deconectare (ora)

Minute 0–59 Selectare timpul de deconectare (minutul)

Luni, marţi, miercuri, joi,
vineri, sâmbătă, duminică

– Da
– Nu

Activarea sau dezactivarea ceasului programator pe zi
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10.8 Meniul 4 Specificaţii valori nutritive

10.8.1 Punct de meniu 4.1 Lapte

Setările mele
4 Specificaţii valori nutritive

4.1 Lapte

Sortimentul de lapte 1/Sortimentul de lapte 2

Introducere valori nutritive per 100 ml

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Zahăr Număr Introducere conţinutul de zahăr în g per 100 ml

Grăsimi (%) Număr Introducere conţinutul de grăsimi în %

Albumină (g) Număr Introducere conţinutul de albumine în g per 100 ml

Calorii Număr Introducere valoarea energetică în kilocalorii (kcal)

[Lista alergenilor frecvenţi şi
a substanţelor conţinute]

– Da
– Nu

– Introduceţi substanţele conţinute sau alergenii
sortimentului de lapte utilizat

– Implicit: Nu

Alte substanţe alergene Personalizat Introduceţi substanţele conţinute sau alergenii
necuprinşi în listă

10.8.2 Punctul de meniu 4.2 Flavor

Setările mele
4 Specificaţii valori nutritive

4.2 Flavor

Flavor 1–3

Introducere valori nutritive per 100 ml

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Zahăr Număr Introducere conţinutul de zahăr în g per 100 ml

Grăsimi (%) Număr Introducere conţinutul de grăsimi în %

Albumină (g) Număr Introducere conţinutul de albumine în g per 100 ml
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Parametru Domeniul de valori Observaţii

Calorii Număr Introducere valoarea energetică în kilocalorii (kcal)

[Lista alergenilor frecvenţi şi
a substanţelor conţinute]

– Da
– Nu

– Introduceţi substanţele conţinute sau alergenii
sortimentului de lapte utilizat

– Implicit: Nu

Alte substanţe alergene Personalizat Introduceţi substanţele conţinute sau alergenii
necuprinşi în listă

10.8.3 Punct de meniu 4.3 Pulbere

Setările mele
4 Specificaţii valori nutritive

4.3 Pulbere

Dozator pulbere poziţia 3/4

Introducere valori nutritive per 100 ml

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Zahăr Număr Introducere conţinutul de zahăr în g per 100 ml

Grăsimi (%) Număr Introducere conţinutul de grăsimi în %

Albumină (g) Număr Introducere conţinutul de albumine în g per 100 ml

Calorii Număr Introducere valoarea energetică în kilocalorii (kcal)

[Lista alergenilor frecvenţi şi
a substanţelor conţinute]

– Da
– Nu

– Introduceţi substanţele conţinute sau alergenii
sortimentului de lapte utilizat

– Implicit: Nu

Alte substanţe alergene Personalizat Introduceţi substanţele conţinute sau alergenii
necuprinşi în listă

10.9 Meniu 6 Gestionarea permisiunilor
Gestionarea permisiunilor permite alocarea de coduri PIN diferite pentru diverse sarcini și roluri. Se pot defini trei
niveluri de autorizare (proprietar, specialist și utilizator) pentru accesul la nivelul de întreținere.

Punct de meniu Cod PIN (valori implicite)

6.2 Proprietar 1111

6.3 Specialist 2222

6.4 Utilizator 7777

6.6 Produse blocate 8888
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Punct de meniu Cod PIN (valori implicite)

X6.8/X6.7 9999

10.9.1 Punct de meniu 6.2 Proprietar

Setările mele
6 Gestionarea permisiunilor

6.2 Proprietar

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Cu 4 poziţii Introduceţi PIN-ul nou – Autorizări: apelare acces la Setările mele; Contoarele

– PIN implicit: 1111

PIN setat – Da
– Nu

– Da: PIN-ul este setat şi utilizat

– Nu: PIN-ul nu este utilizat

10.9.2 Punct de meniu 6.3 Specialist

Setările mele
6 Gestionarea permisiunilor

6.3 Specialist

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Cu 4 poziţii Introduceţi PIN-ul nou – Autorizări: apelare acces limitat la Setările mele,
contor produse

– PIN implicit: 2222

PIN setat – Da
– Nu

– Da: PIN-ul este setat şi utilizat

– Nu: PIN-ul nu este utilizat

10.9.3 Punct de meniu 6.4 Utilizator

Setările mele
6 Gestionarea permisiunilor

6.4 Utilizator

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Cu 4 poziţii Introduceţi PIN-ul nou – Apelare lipsă acces la Setările mele, contor

produseContoarele

– PIN implicit: 7777

PIN setat – Da
– Nu

– Da: PIN-ul este setat şi utilizat

– Nu: PIN-ul nu este utilizat
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10.9.4 Punct de meniu 6.6 Produse blocate

Setările mele
6 Gestionarea permisiunilor

6.6 Produse blocate

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Cu 4 poziţii Introduceţi PIN-ul nou

PIN setat – Da
– Nu

– Da: PIN-ul este setat şi utilizat la produsele blocate

– Nu: PIN-ul nu este utilizat

10.9.5 Punct de meniu 6.7 Pornire/oprire maşină

Setările mele
6 Gestionarea permisiunilor

6.7 Mașină pornită/oprită

Parametru Domeniul de valori Observaţii

Cu 4 poziţii Introduceţi PIN-ul nou

PIN setat – Da
– Nu

– Da: PIN-ul este setat şi utilizat

– Nu: PIN-ul nu este utilizat
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11 PERSONALIZARE ŞI TRANSFER DE DATE
11.1 Privire de ansamblu

Acest meniu vă oferă următoarele posibilităţi:

– Utilizaţi mediile Franke existente pentru băuturi, screen saver sau ca suport publicitar
– Încărcaţi pe maşină şi vizualizați propriile dumneavoastră obiecte media
– Utilizaţi propriile dumneavoastră medii pentru băuturi, screen saver sau ca suport publicitar
– Configuraţi comportamentul diferitelor moduri de utilizare şi al screen saverelor
– Salvarea setărilor
– Creaţi backup-uri regulate ale maşinii dumneavoastră pe un stick USB
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11.2 Arborele de meniu Personalizare şi transfer de date

Personalizare și transferul de date

1 Administrarea mijloacelor mele

media

1.1 Încărcare mijloace media

1.2 Asigurarea mijloacelor media

1.3 Suporturi publicitare

1.4 Imagini al produsului

1.5 Screen saver

1.6 Fişiere audio

1.7 Ejectare stick USB

1.8 Generare structură listă

2 Adaptarea prezentării

2.1 Activare băuturi

2.2 Carusel imagini

2.3 Screen saver

2.4 Screen saver-ul meu

2.5 Meniuri

2.6 Suporturi publicitare

2.7 Suporturile mele publicitare

2.8 Secvenţe audio

2.9 Secvenţele mele audio

2.10 Sortare Quick Select

2.11 Sortare Cash Register

2.12 Imaginile mele de produs

2.13 Configurare aplicaţie

3 Memorarea/încărcarea datelor

3.1 Memorare date

3.2 Încărcare asigurare

3.3 Memorare date XML
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Cu 4 Setarea valorilor implicite parametrii selectaţi pot fi resetați la la valorile preprogramate.

5 Importarea FPC devine utilă atunci când este conectat un stick USB cu un catalog de produse Franke valabil.

8 Deconectarea stick-ului USB deloghează stick-urile USB conectate. În cazul în care este logat un stick USB,
punctul de meniu apare verde, în caz contrar este portocaliu.

Funcţiile multimedia sunt utilizabile numai în modurile de utilizare Inspire Me [} 41] (dacă există) şi Quick Select
[} 40].

Funcţiile audio sunt disponibile numai la A1000.

11.3 Comutare la nivelul de întreţinere

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Apăsaţi scurt sigla Franke.

2. Introduceţi codul PIN. Coduri PIN [} 52]

3. Apăsaţi Ok..

Setările mele

Personalizare și transferul de date

Curățare și întreținere

4. Selectaţi Meniul.

11.4 Cerinţe la mijloacele media proprii

Mijloace
media

Imagini
publicitare
(suporturi
publicitare)

Imagini de
produs

Screen saver Fişiere audio (A1000) Fişiere video (suporturi
publicitare)

Mărime 800 x 600 px 430 x 274 px 800 x 600 px - Max. 800 x 600 px (4:3)
sau 800 x 450 px (16:9)

Formate de
date

PNG pe 24 bit PNG pe 24-bit
şi evtl. canal
alfa 8-bit

PNG pe 24 bit MP3, Bitrate: max.
128 kbps

Frecvenţă sampling: max.
44,1 kHz, 16 Bit (Stereo)

Conectare amplificator:
fişă a jackului 3,5 mm

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

Bitrate: max. 200 kbps
Frecvenţă imagine: max.
25 fps
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Mijloace
media

Imagini
publicitare
(suporturi
publicitare)

Imagini de
produs

Screen saver Fişiere audio (A1000) Fişiere video (suporturi
publicitare)

Locaţie de
salvare pe
stick-ul
USB

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

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

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

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

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

11.5 Încărcarea sau ştergerea mijloacelor media proprii
Procesul de încărcare este acelaşi pentru toate mijloacele media.

Spaţiu de memorare disponibil: 50 MB

Imaginile de pe stick-ul USB trebuie să fie disponibile în structura necesară a folderelor, să aibă formatul corect de
date şi dimensiunea adecvată. Vezi Cerinţe la mijloacele media proprii.

Acţiune dorită Punct de meniu Informaţii/instrucţiune de acţiune

Încărcarea mijloacelor
media în maşină

1.1 Încărcare mijloace media – Introduceţi un stick USB cu structura necesară a
folderelor

– Selectaţi în meniul Dropdown tipul mijlocului

media:Suport publicitar/Imagini produs/Screen

saver/Fişiere audio)

– Selectaţi mijloacele media cu Drag&Drop

– Apăsaţi Salvare

Asigurarea mijloacelor
media de pe maşină

1.2 Asigurarea mijloacelor
media

– Introduceţi un stick USB
– Selectaţi tipul mijlocului media
– Salvaţi pe stick-ul USB mijloacele media

individual sau toate deodată

Ştergere mijloace media 1.3 Suporturi publicitare

1.4 Imagini al produsului

1.5 Screen saver

1.6 Fişiere audio (A1000)

– Deschideţi meniul dorit
– Deselectaţi mijloacele media care nu mai sunt

necesare în continuare

Îndepărtaţi mijloacele media care nu mai
sunt necesare prin apăsarea scurtă a tastei

Ştergere

– Trageţi un mijloc media din selecţie de jos pe un
mijloc media existent sus:

Mijlocul media existent este înlocuit
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11.6 Utilizare suporturi publicitare proprii

11.6.1 Configurare suporturi publicitare proprii

Punct de meniu 2.7 Suporturile mele publicitare

Suporturile publicitare activate pot fi conectate pentru fiecare băutură în punctul de meniu Setările mele > 2

Configurarea băuturilor.

Acţiune dorită Punct de meniu Informaţii/instrucţiune de acţiune

Utilizarea mijloacelor media 2.7 Suporturile mele
publicitare

– Apăsaţi scurt pe un mijloc media în zona de jos, pe
care doriţi să-l utilizaţi

– Trageţi în sus mijlocul media

Îndepărtarea mijloacelor
media utilizate

2.7 Suporturile mele
publicitare

– Apăsaţi scurt pe un mijloc media în zona de sus, pe
care nu mai doriţi să-l utilizaţi

– Trageţi în jos mijlocul media

Vizualizarea selecţiei 2.7 Suporturile mele
publicitare

– Selectaţi Previzualizare pentru a vă verifica selecţia

Activare suport publicitar 2.7 Suporturile mele
publicitare

– Selectaţi Modificare pentru a activa suportul
publicitar

11.6.2 Alocarea propriilor imagini de produs

Fiecărui produs disponibil îi trebuie alocată o imagine.

Prin intermediul punctului de meniu Setările mele > Setare maşină > Mod de utilizare imaginile pot fi activate.

Produsele care nu au imagini alocate sunt afişate fără imagine.

Puteţi folosi fie imaginile furnizate de Franke, fie ale dumneavoastră, însă nu este permis să amestecaţi cele două
tipuri.

Acţiune dorită Punct de meniu Informaţii/instrucţiune de acţiune

Selectaţi imaginea 2.12 Imaginile mele de

produs

– Apăsaţi scurt pe imagine

– Apăsaţi Selectaţi imaginea

Îndepărtare imagine 2.12 Imaginile mele de

produs

– Apăsaţi scurt pe imagine

– Apăsaţi Îndepărtare imagine

11.7 Configurarea afişării limbilor şi specificaţiilor valorilor nutritive

Acţiune dorită Punct de meniu Informaţii/instrucţiune de acţiune

Comutare limbă 2.13 Configurare aplicaţie – Activarea comutării limbii
– Selectaţi limbile de afişare
– Steagurile pot fi înlocuite cu FSTA

Setarea timpului de
aşteptare pentru comutarea
limbii

2.13 Configurare aplicaţie – Setaţi Timeout până când se comută din nou pe
limba implicită (default)
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Acţiune dorită Punct de meniu Informaţii/instrucţiune de acţiune

Afişarea specificaţiilor
valorilor nutritive

2.13 Configurare aplicaţie – Activarea afişării specificaţiilor valorilor nutritive

11.8 Memorarea/încărcarea datelor

11.8.1 Memorarea datelor

Acţiune dorită Punct de meniu Informaţii/instrucţiune de acţiune

Exportare configurare şi
mijloace media

3.1 Memorare date – Export configurare
– Asigurare mijloace media Franke
– Asigurare mijloace media proprii
– Ejectare stick USB

11.8.2 Încărcare date

Acţiune dorită Punct de meniu Informaţii/instrucţiune de acţiune

Exportare configurare şi
mijloace media

3.2 Încărcare asigurare – Încărcare date salvate (configurare, medii Franke,
medii proprii)

– Ejectare stick USB

11.8.3 Asigurare date XML

Acţiune dorită Punct de meniu Informaţii/instrucţiune de acţiune

Asigurare date XML 3.3 Memorare date XML Exportul datelor de exploatare precum şi a datelor de
întreţinere, protocoalelor de erori sau contoarelor de
produse şi ale maşinii

11.9 Reconstituirea datelor implicite (default)

Acţiune dorită Punct de meniu Informaţii/instrucţiune de acţiune

Aplicare valori implicite 4 Setarea valorilor implicite În zonele selectate reconstituiţi valorile implicite (default)
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12 REMEDIEREA ERORILOR
12.1 Mesaje de eroare

În cazul unei erori maşina afişează un mesaj care oferă indicaţii referitoare la remedierea defecţiunii.

Modul servit
În modul de utilizare servire, erorile sunt afişate printr-un simbol evidenţiat colorat. Pentru alte informaţii apăsaţi
scurt simbolul.

10:53
2017-10-16

Completaţi cu lapte

Închidere

2018-09-06
11:35

Mesaj cu o instrucţiune de acţiune

Mod de utilizare cu autoservire
 În modul de utilizare Autoservire este afişată o eroare prin intermediul unui triunghi colorat în colţul sus dreapta a
unităţii de comandă. Pentru alte informaţii apăsaţi scurt simbolul.

10:53
2017-10-16

În cazul în care o eroare afectează întregul sistem, mesajele de eroare apar în mod automat. În caz de erori grave,
maşina trebuie repornită.

a) Pentru repornire, opriţi maşina de la întrerupătorul principal .

b) Aşteptaţi un minut şi conectaţi din nou maşina.

c) Dacă maşina nu porneşte, verificaţi alimentarea curentului electric.

d) Contactaţi-l pe tehnicianul dvs. de service, când maşina nu poate fi repornită respectiv dacă nu puteţi remedia
dvs. eroarea.

12.1.1 Coduri de culoare pentru mesajele de eroare

Întrerupere temporară

Sistemul funcţionează încă fără limitări

Sistemul funcţionează cu limitări

Unele sau toate resursele sunt blocate
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12.2 Sfaturi pentru băuturi bune de cafea

NOTĂ
Calitatea slabă a băuturii
Uleiul din boabele de cafea se depune pe partea interioară a recipientului pentru boabe de cafea sub forma unei
pelicule subţiri de ulei. Uleiul depus îmbătrâneşte repede şi înrăutăţeşte gustul băuturilor.

a) Înlăturaţi zilnic pelicula de ulei de pe partea interioară a recipientului pentru boabe de cafea.

b) Pentru aceasta folosiţi o lavetă uscată sau umezită numai cu apă.

c) Nu utilizaţi niciun agent de curăţare deoarece aceştia modifică gustul cafelei.

Aromele boabelor de cafea se volatilizează în recipientul boabelor de cafea prin căldură şi schimbul cu aerul. După
3 ore se înrăutăţeşte deja calitatea.

a) Nu este permis ca boabele de cafea să se umezească.

b) Închideţi ambalajele de boabe etanş la aer.

c) Nu depozitaţi boabele de cafea în frigider sau congelator.

d) Umpleţi cu boabe de cafea recipientul pentru boabe numai atât cât vă este necesar pentru următoarele 3 ore.
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12.3 Asistenţă în caz de probleme legate de calitatea produselor
Problemă Cauze posibile Remedii posibile

Cafeaua are un gust fad Măcinare prea grosieră Reglaţi un grad de măcinare mai fin (vezi
Setarea gradului de măcinare)

Prea puţină cafea Creşteţi cantitatea de cafea

Temperatura este prea scăzută Creşteţi temperatura

Cafeaua este învechită Utilizaţi cafea proaspătă

Recipientul pentru boabe nu este
corect blocat

Verificaţi blocarea recipientului pentru boabe
(vezi Golirea recipientului pentru boabe,
Setarea gradului de măcinare)

Cafeaua are un gust ciudat Măcinare necorespunzătoare Contactaţi serviciul de asistenţă pentru
clienţi

Consum scăzut de cafea Umpleţi cu puţine boabe recipientul pentru
boabe de cafea

Boabe de cafea stricate Înlocuiţi boabele de cafea

Reziduuri de agent de curăţare Clătirea maşinii

Ceaşca este murdară Verificaţi maşina de spălat vase

Calitate necorespunzătoare a apei
(clor, duritate etc.)

Solicitaţi verificarea calităţii apei (vezi
Calitatea apei [} 30])

Cafeaua are gust amar Temperatura este prea ridicată Reduceţi temperatura cafelei

Măcinare prea fină Reglați gradul de măcinare mai grosier (vezi
Golirea recipientul pentru boabe de cafea,
Setarea gradului de măcinare)

Cantitatea de cafea este prea scăzută Creşteţi cantitatea de cafea

Cafea prăjită prea mult (culoarea
boabelor prea închisă)

Folosiţi boabe de cafea prăjite cu o culoare
mai deschisă

Cafeaua are gust acru Temperatura este prea scăzută Creşteţi temperatura cafelei

Cafea prăjită prea puţin Folosiţi boabe de cafea prăjite de o culoare
mai închisă

Măcinare prea grosieră Reglați gradul de măcinare mai fin (vezi
Golirea recipientul pentru boabe de cafea,
Setarea gradului de măcinare)

Consistenţa produselor pe
bază de pulbere

Aspect prea vâscos Utilizaţi mai puţină pulbere, utilizaţi mai multă
apă

Aspect prea fluid Utilizaţi mai multă pulbere, utilizaţi mai puţină
apă

Pulberea este solidificată sau umedă Curăţaţi şi uscaţi sistemul pentru pulbere

Gustul produselor pe bază
de pulbere

Prea dulce Utilizaţi mai puţină pulbere, utilizaţi mai multă
apă

Prea puţin dulce Utilizaţi mai multă pulbere, utilizaţi mai puţină
apă

Gust ciudat Curăţaţi sistemul pentru pulbere

În acest sens vedeţi şi

2 Setarea gradului de măcinare [} 35]
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13 SCOATEREA DIN FUNCŢIUNE
13.1 Pregătirea scoaterii din funcţiune

1. Realizaţi curăţarea automată a maşinii.

2. Goliţi recipientele pentru boabe şi pulbere.

3. Curăţaţi recipientul pentru boabe şi cel pentru
pulbere.

4. Curăţarea recipientului pentru zaţ

5. Goliţi recipientul pentru lapte.

6. Curăţaţi recipientul pentru lapte şi capacul
recipientul.

7. Curăţaţi cu peria interiorul furtunului pentru
lapte.

8. Curăţaţi filtrul de aspirare cu o perie interioară.

13.2 Scoaterea din funcţiune temporară (până la 3 săptămâni)
ü Maşina rămâne la locul de utilizare.

1. Realizaţi curăţarea automată a maşinii. Curăţare
[} 45]

2. Apelaţi modul economie de energie.

3. Separaţi maşina de la reţeaua de curent electric.

4. La maşina cu racord de apă, închideţi
alimentarea cu apă.

5. Curăţaţi aparatele adiţionale.

6. Închideţi aparatele adiţionale şi le deconectaţi
de la reţeaua de alimentare a curentului electric.

13.3 Scoaterea din funcţiune pe termen îndelungat

NOTĂ
Afectarea capacităţii funcţionale prin scoaterea din funcţiune pe termen îndelungat şi depozitare
Pentru repunerea în funcţiune ulterioară, este obligatoriu să vă adresaţi serviciului de asistenţă. Maşina de cafea
trebuie să fie întreţinută, instalată şi, înainte de prepararea produselor, trebuie să fie curăţată.

a) Contactaţi echipa de service Franke pentru o scoatere din funcţiune şi o depozitare corespunzătoare.

b) Solicitaţi golirea maşinii de cafea de către tehnicianul dumneavoastră de service.

c) În cazul unei perioade de depozitare mai mare de 6 luni poate fi necesară o reparare la repunerea în funcţiune.
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13.4 Transport şi depozitare
Protejaţi maşina la transport şi depozitare de deteriorări mecanice şi condiţii de mediu nefavorabile.

Protejaţi maşina de următoarele:

– Trepidaţii
– Praf
– Radiaţia solară
– Cădere sau răsturnare
– Alunecare la transport
– Îngheţ, dacă maşina nu este complet golită

Următoarele cerinţe trebuie să fi fost îndeplinite:

– Temperaturile admise pentru maşina complet golită −10 – 50 °C
– Umiditatea relativă a aerului: max. 80%
– Stabilitate şi fixare durabilă şi suficientă
– Maşina aşezată în poziţie verticală
– Maşina goală şi sistemul golit
– Maşina şi piesele separate ambalate, pe cât posibil în ambalajul original

13.5 Repunerea în funcţiune după un timp mai îndelungat de depozitare sau
staţionare

NOTĂ
Deteriorări prin staţionare
După o perioadă de depozitare sau staţionare mai lungă de 6 luni este posibil componentele să nu mai funcţioneze
ireproşabil.

a) Contactaţi atelierul dumneavoastră service pentru repararea şi repunerea în funcţiune a maşinii.
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14 ELIMINAREA CA DEŞEU A COMPONENTELOR
Eliminarea ca deşeu a materialelor consumabile

– Pentru eliminarea ca deşeu a substanţelor de curăţare nefolosite, respectaţi informaţiile specificate pe
etichetele respectivelor substanţe.

– Eliminaţi ca deşeu lichidele din recipientul pentru curăţare sau cuva de colectare a lichidului scurs în sistemul
de evacuare a apelor uzate.

Eliminarea ca deşeu a maşinii şi a aparatelor

Maşina respectă Directiva Europeană 2012/19/CE privind deşeurile provenite din echipamente electrice şi
electronice (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) şi nu este permis să fie eliminată împreună cu
deşeurile menajere.

Eliminaţi ca deşeu separat componentele electronice.

Eliminaţi ca deşeu piesele din material plastic conform marcajelor lor.

Transportaţi maşina de cafea în doi.
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15 DATE TEHNICE
15.1 Date tehnice conform DIN 18873-2:2016-02

Randament pe oră Alimentare unică

(Ceşti/h)

Alimentare dublă

(Ceşti/h)

Espresso 160 238

Cafea/Café crème 109 141

Apă fierbinte (200ml) 164 -

Cappuccino 149 180

Latte macchiato 108 175

Cafea cu lapte 135 185

Ciocolată fierbinte 129 -

15.2 Date tehnice ale maşinii de cafea
Masa cca. 58 kg

Recipient pentru boabe Variante de execuţie posibile: 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 sau
2 x 0,6 kg + 1 x 0,6 kg, care se pot încuia

Recipient pentru pulbere Unul sau mai multe recipiente pentru pulbere (pentru
ciocolată pulbere sau lapte praf), care se pot încuia

Boiler de infuzare Volum: 0,9 l

Presiune de funcţionare: 800 kPa (8 bar)

Putere: 2,5 kW

Boiler de apă fierbinte Volum: 0,9 l

Presiune de funcţionare: 800 kPa (8 bar)

Putere: 2,5 kW

Boiler de abur Volum: 0,9 l

Presiune de funcţionare: 250 kPa (2,5 bar)

Putere: 2,5 kW

Rezervor pentru apa reziduală (extern) 16 l

Condiţii ambientale Umiditatea aerului: max. 80%

Temperatura mediului ambiant: 5–32 °C

Emisia de zgomot <70 dB(A)

15.3 Racorduri electrice maşina de cafea
Tip Tensiune Racord Putere Siguranţă Frecvenţă

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

220-240 V 1L N PE 4400-5200 W 30 A 50-60 Hz
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Tip Tensiune Racord Putere Siguranţă Frecvenţă

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)

Variantă de
execuţie navală

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 Cablu de alimentare

Ţara Numărul articolului Ştecher

CN 560.0005.151

Taiwan 560.0006.625

Taiwan 560.0006.636

CH 560.0535.235

UE 560.0535.302

SUA 560.0004.971 ---

UE 560.0003.513

CH 560.0003.514

EU, CN 560.0004.939 ---

Variantă de execuţie navală 560.0537.607 ---

JP, EU 560.0000.160 ---

UE, JP 560.0003.575 ---
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Recipient pentru curăţare
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