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KULLANIM KILAVUZU A800
FCS4050

tr

Makine üzerinde çalışmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.

Talimatları cihazın yakınında saklayın. Makineyi başka bir
kullanıcıya satmanız veya vermeniz durumunda talimatları
da birlikte vermeyi unutmayın.
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1 GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
1.1 Kurallara uygun kullanımlar

1.1.1 Kahve makinesi
– A800 lokanta, ofis ve buna benzer ortamlarda kullanılmaya uygun ticari bir içecek üreticisidir.
– A800 öğütülmemiş kahve çekirdekleri, öğütülmüş kahve çekirdekleri, otomata uygun toz ve taze süt ile birlikte

kullanılmaya uygundur.
– A800 ilgili talimatlar ve teknik bilgiler kapsamında yalnızca içecek hazırlamak için kullanılmalıdır.
– A800 iç mekanlarda kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar
– A800 dış mekanlarda kullanıma uygun değildir.

1.1.2 İlave cihazlar

Soğutma birimi
– Soğutma birimi yalnızca kahve makinesi ile birlikte kahve hazırlama kapsamında süt soğutmak için

kullanılmalıdır. Yalnızca soğutulmuş süt kullanın (2–5 °C).
– Yalnızca Franke süt temizleyicisini kullanın.

Dikkat edilmesi gereken hususlar
– Diğer temizleyiciler süt sisteminde kalıntılar oluşmasına neden olabilir.

Fincan ısıtıcı
– Fincan ısıtıcı yalnızca içecek hazırlama kapsamında kullanılacak fincan ve bardakların ısıtılması için

kullanılmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar
– Fincan ısıtıcısı bulaşık bezleri veya buna benzer bezleri kurutmak için uygun değildir. Fincanları ısıtmak için

üzerlerini kapatmanıza gerek yok.

Aroma bölümü
– Aroma bölümü, içecek hazırlama kapsamında şurup ve diğer sıvı aromaları otomatik olarak istemek için

kullanılmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar
– Aroma bölümü sos gibi koyu kıvamlı ürünleri (örn; çikolata sosu) beslemek için uygun değildir.
– Aroma Bölümü alkollü veya patlayıcı madde depolamaya uygun değildir.

Faturalandırma sistemi
– Faturalandırma sistemi çeşitli ödeme yöntemleri için kullanılabilir. Örnek: Madeni para, kart veya mobil ödeme

sistemleri.

1.2 Kahve makinesi kullanım talimatları
– A800 eğitimli personel tarafından kullanılmaya öngörülmüştür.
– A800 kullanacak tüm kullanıcılar bu talimatları okumuş ve anlamış olmalıdır. Selfservis alanında kullanıma

uygun değildir.
– Kullanıcıyı korumak amacıyla selfservis alanındaki makineler sürekli olarak yakından izlenmelidir.



Franke Kaffeemaschinen AG Güvenliğiniz için | 1

7 / 80

– A800 ve ilgili ilave cihazları kullanmaya başlamadan önce bu talimatları eksiksiz bir şekilde okuduğunuzdan ve
anladığınızdan emin olun.

– Kullanım fonksiyonlarına aşina değilseniz A800 ve ilave cihazları kullanmayın.
– A800 veya ilave cihazların bağlantı hattı hasarlıysa A800 ürününü kullanmayın.
– A800 veya ilave cihazlar öngörüldüğü şekilde temizlenmediği ve doldurulmadığı sürece A800 ürününü

kullanmayın.

– 8 yaşından küçük çocuklar A800 ve ilave cihazları kullanmamalıdır.
– Çocuklar ile bedensel, zihinsel ve duyusal açıdan sınırlı olan kişiler hiçbir koşul

altında A800 veya ilave cihazları tek başlarına kullanmamalıdır veya daima
gözetim altında kullanmalıdır ve A800 veya ilave cihazlarla oynamamalıdır.

– Çocuklar A800 veya ilave cihazlarda herhangi bir temizleme işlemi
gerçekleştirmemelidir.

1.3 ANSI uyarınca güvenlik talimatlarının açıklaması
Kişisel yaralanma veya mal hasarından kaçınmak için ilgili güvenlik talimatlarına uymalısınız.

Sembol ve sinyal kelimesi tehlikenin boyutunu gösterir.

 UYARI
UYARI ile olası bir tehlikeye işaret edilmektedir. Bu gibi bir tehlikenin bertaraf edilmemesi halinde
ölüm veya ağır yaralanma meydana gelebilir.

 DİKKAT
DİKKAT ile olası bir tehlikeye işaret edilmektedir. Bu gibi bir tehlikenin bertaraf edilmemesi
halinde hafif veya küçük yaralanma meydana gelebilir.

NOT
NOT ile makine hasarına yönelik risklere işaret edilmektedir.
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1.4 Kahve makinesi ve ilave cihaz kullanımı esnasında karşılaşabileceğiniz
tehlikeler

 UYARI
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike
Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizler elektrik çarpmasına sebep olabilir.

a) Elektrik şebekesine hasarlı şebeke kabloları, hatları veya bağlantıları bağlamayın.

b) Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizleri değiştirin. 
Elektrik kablosunu sabit bir şekilde monte edildiğinde bir servis teknisyeni ile iletişime geçin. Elektrik kablosu
sabit bir şekilde monte edilemediğinde yeni orijinal bir elektrik kablosu sipariş edin ve onu kullanın.

c) Makinenin ve elektrik kablosunun gazlı ve/veya elektrikli ocak ile fırın gibi sıcak yüzeylerin bulunduğu yerlerin
yakınında bulunmadığından emin olun.

d) Elektrik kablosunun sıkışacak veya keskin kenarlarda aşınacak şekilde yerleştirilmediğinden emin olun.

 UYARI
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike
Makinenin iç kısmına ulaşan sıvılar/nem veya sızıntılar, elektrik çarpmasına sebep olabilir.

a) Makine üzerine hiçbir koşulda sıvı veya buhar basıncı uygulamayın.

b) Makinenin üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin.

c) Makineyi sıvı içerisine daldırmayın.

d) Sızıntı veya sıvı/nem kaçağı durumunda makineyi elektrik şebekesinden ayırın.

 UYARI
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike
Elektrikli sistemler üzerinde gerçekleştirilen uygunsuz çalışmalar, onarımlar veya servis işleri elektrik çarpmasına
sebep olabilir.

a)Elektrikli parçaların servis teknisyeni tarafından orijinal parçalar kullanılarak
onarılması gerekir.

b) Servis işlerinin yalnızca gerekli bilgi birikimine sahip yetkili personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

 UYARI
Boğulma tehlikesi
Plastik ambalaj malzemeleri sonucunda çocuklar boğulabilir.

a) Bu nedenle her türlü plastik ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
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 UYARI
Yanma tehlikesi
Fincan ısıtıcısının ısıtma yüzeyleri yanıklara veya yangına sebep olabilir.

a) Fincan ısıtıcısının ısıtma yüzeylerine dokunmayın.

b) YANMALARDA: İlgili bölgeyi derhal soğutun ve yaralanma derecesine bağlı olarak bir hekime başvurun.

c) Fincan ısıtıcısı üzerine yanıcı hiçbir şey koymayın.

 UYARI
Yanma tehlikesi
Durulama işlemi esnasında sıcak su çıkar.

a) Söz konusu işlem esnasında çıkış ağızları yakınında çalışmayın!

b) Ölçü kabını damlama ızgarasına yerleştirin.

c) BUHAR YANIKLARINDA: İlgili bölgeyi derhal soğutun ve yaralanma derecesine bağlı olarak bir hekime başvurun.

 UYARI
Yanma tehlikesi
Sıcak içecekler buhar yanıklarına sebep olabilir.

a) Sıcak içecekler konusunda dikkatli olun.

b) Yalnızca uygun bardaklar kullanın.

 UYARI
Yanma tehlikesi
Temizleme işlemi esnasında sıcak sıvı ve buhar meydana geldiğinden yanıklara sebep olabilir.

a) Söz konusu işlem esnasında çıkış ağızları yakınında çalışmayın!

 UYARI
Yaralanma tehlikesi
Çekirdek haznesinde veya öğütme kısmında bulunan nesneler sonucunda kıymıklar sıçrayabilir ve yaralanmaya
neden olabilir.

a) Çekirdek haznesine veya öğütme kısmına herhangi bir nesne sokmayın.

 DİKKAT
Kesik yarası/ezikler
Toz haznelerinin taşıma mekanizmaları kesik yaralarına veya eziklere neden olabilir.

a) Toz haznesini dikkatli şekilde temizleyin.
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 DİKKAT
Temizleme malzemesi sonucunda tahriş
Temizleme tabletleri süt sistemi temizleyicileri ve kireç çözücüleri tahrişe neden olabilir.

a) Temizleme maddesi etiketi üzerinde bulunan tehlike uyarılarını okuyun.

b) Göz ile cit temasından kaçının.

c) Temizleme maddeleri ile temas ettikten sonra ellerinizi yıkayın.

d) Temizleme maddeleri içeceklere bulaşmamalıdır.

 DİKKAT
Mikrop oluşumuna bağlı olarak sağlık tehlikesi
Yeteri kadar temizlik uygulanmaması halinde makine içerisinde yermek kalıntıları birikebilir, çıkışlar tıkanabilir ve
ürünlerin kirlenmesine sebep olabilir.

a) Talimatlara uygun temizlenmemiş olması halinde makineyi kullanmayın.

b) Makineyi talimatlara uygun olarak her gün temizleyin.

c) Gerekli temizlik önlemleri konusunda makineyi kullanacak personeli bilgilendirin.

 DİKKAT
Mikrop oluşumuna bağlı olarak sağlık tehlikesi
Uzun süre kullanılmadığında makine içerisinde kalıntılar birikebilir.

a) Makineyi uzun bir süre (2 gün) sonra tekrar kullanmaya başlamadan önce makineyi temizleyin.

 DİKKAT
Yosun oluşumuna bağlı olarak sağlık tehlikesi
Su filtresinin çok uzun bir süre kullanılması sonucunda yosun oluşabilir.

a) Makinenin talep etmesi halinde su filtresini yenileyin.

 DİKKAT
Küf oluşumu
Kahve telvesi üzerinde küf oluşumu meydana gelebilir.

a) Tortu haznesini günde en az bir kez boşaltın ve temizleyin.
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2 SEMBOLLERİN AÇIKLAMALARI
2.1 Talimatlarda yer alan semboller

2.1.1 Yöntem

Sembol Açıklama

Bileşenleri 5 adım yöntemi uyarınca temizleyin

Bu sembol üzerinden ipuçlarına, önerilere ve ilave bilgilere
ulaşabilirsiniz

Kullanıma yönelik önemli talimatlar

Kullanıma yönelik sonuçlar ve ara sonuçlar

2.2 Yazılımda yer alan semboller

2.2.1 Gezinme ve kullanım için kullanılan semboller

Sembol Tanımlama Açıklama

İptal tuşu Hazırlama işlemini iptal etme

Önceki/sonraki sayfa Çok sayfalı menülerde gezinmek için

Başlatma tuşu Hazırlama işlemini başlatma

2.2.2 Gösterge panelindeki semboller

Gösterge panelinde bir sembol yanar. Bu sembole dokunarak daha fazla bilgi edinebilir ve bildirim alabilirsiniz. Bir
hata meydana geldiğinde, Hata düzeltme [} 70] bölümüne başvurabilirsiniz.

Sembol Tanımlama Açıklama

Franke logosu Bakım düzeyini etkinleştirin

Bakım yapma/temizleme Makine temizlenmelidir veya bakım yapılmalıdır

Kahve çekirdekleri Çekirdek haznesi boş veya düzgün çalışmıyor

Tortu haznesi Tortu haznesi boşaltılmalıdır
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Sembol Tanımlama Açıklama

Durulama Makine durulanmalı veya makine durulama yapıyor

Ürün

Fatura Fatura etkin

Reklam resimleri

Ekran koruyucusu

Parlaklık Parlaklığı ayarlayın

Veri aktarma Veriler aktarılıyor

Bireysel ürün sayacı

Kişiselleştirme

Bilgi

İnaktif

Bekleme modu Makineyi bekleme moduna geçirmek içindir

First Shot Sistem ön ısıtma

Kapak Kapı açık.

Favoriler Sıkça kullanılan fonksiyonlar için favori tuşu kullanılabilir

Servis/ayar/yönetim

Çekirdek sol/sağ Aktif Öğütücü

İkili ürün Çift içecek miktarı imal etmek içindir (çift dağıtma sistemi)



Franke Kaffeemaschinen AG Sembollerin açıklamaları | 2

13 / 80

Sembol Tanımlama Açıklama

Toz kahve

Çikolata

Soğuk süt

Süt Süt haznesi boş veya düzgün çalışmıyor

Süt sistemi temizleyici Süt sistemi temizleyicisi boş (CleanMaster)

2.2.3 Hata bildirimi görünümü
Seçilen ürünler hazırlanamıyor. Gösterge panelinde bulunan ışıklı sembol ile hata bildirimi yapılır.

Cappuccino

11:35
2018-09-06

Sistem genelinde bir hata meydana geldiyse hata bildirimi otomatik olarak görünür.

Kapatma

Kapı açık. Lütfen kapıyı kapatın.

2018-09-06
11:35

Hata bildirimleri için renk kodları

Geçici kesintiler

Sistem herhangi bir kısıtlama olmaksızın çalışıyor

Sistem kısıtlamalar ile birlikte olmaksızın çalışıyor

Tek kaynak veya tüm kaynaklar kapalı
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3 TESLİMAT KAPSAMI

İçecek konfigürasyonuna bağlı olarak teslimat kapsamı farklılık gösterebilir. Diğer aksesuarları doğrudan satıcınız
üzerinden veya Aarburg'da bulunan Franke Kaffeemaschinen AG'de bulabilirsiniz.

Ürün tanımı Ürün numarası

Temizlik tabletleri (100 adet) 567.0000.010

Temizlik tabletleri (Çin) 567.0000.016

Temizlik tabletleri (ABD/Kanada) 567.0000.002

Süt sistemi temizleyici (dozaj şişesi) 567.0000.005

Süt sistemi temizleyici (dozaj şişesi)

(ABD/Kanada)

567.0000.003

Temizleme fırçaları 560.0003.728

İç fırça

(Opsiyon SU05)

560.0001.019

Hortum fırçası

(Opsiyon FM/MS)

560.0007.380
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Ürün tanımı Ürün numarası

Temizleme fırçası 560.0003.716

Mikro fiber bez 560.0002.315

Öğütücü ayar tuşu 560.0003.876

Püskürtme ayarlayıcı/hortum anahtarı 560.0522.696

USB bellek (4GB) 560.0003.285

Ölçüm kabı 560.0002.653

Demlik sacı 560.0484.609

Manuel set 560.0577.235
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4 TANIMLAMA
4.1 Tip plakası konumu

4.1.1 Kahve makinesi

Kahve makinesinin tip plakası makinenin iç tarafında sağda yer alan tortu haznesinin sağ tarafında bulunur.

4.1.2 SU12
SU12'nin tip plakası soğutma odasında bulunur.

4.1.3 SU05

SU05'in tip levhası kapının iç tarafında bulunur.

4.1.4 FS3/FS6
Aroma bölümüne ait tip plakası iç kısımda bulunur.

4.1.5 CW

Finca ısıtıcısının tip plakası arka panelin iç tarafında sol alt tarafta bulunur.
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4.2 Tip kodu

4.2.1 Kahve makinesi

Kod Açıklama

A800 Kahve makinesi (tam otomatik)

Seri: A

Model: 800

1G 1 Öğütücü

2G 2 Öğütücü

3G 3 Öğütücü

1P 1 Toz haznesi

2P 2 Toz haznesi

EC EasyClean

FM FoamMaster (soğuk ve sıcak süt, soğuk ve sıcak süt köpüğü)

H1 Sıcak su çıkış ağzı

S1 Buhar distribütörü

S2 Otomatik buhar (sıcaklık sensörlü buhar distribütörü)

S3 Otomatik buhar Pro (sıcaklık sensörlü buhar distribütörü ve ayarlanabilir süt köpüğü kıvamı)

4.2.2 İlave cihazlar

Kod Açıklama

1C1M 1 kahve makinesi, 1 süt türü

1C2M 1 Kahve makinesi, 2 süt türü

2C1M 2 Kahve makinesi, 1 süt türü

2C2M 2 Kahve makinesi, 2 süt türü

AC Faturalandırma cihazı

CW Fincan ısıtıcı

EC EasyClean

FM FoamMaster (soğuk ve sıcak süt, soğuk ve sıcak süt köpüğü)

FS3 3 Şurup pompalı aroma bölümü

NM Süs sistemi olmayan makine (NoMilk)

SU05 EC EasyClean temizlemeli soğutma birimi (< 10 l)

SU12 CM CleanMaster temizlemeli soğutma birimi (≥ 10 l)

SU12 EC EasyClean temizlemeli soğutma birimi (≥ 10 l)

UC05 Soğutma birimi altlığı (< 10 l)

UT12 EC EasyClean temizlemeli tezgah altı soğutma birimi (≥ 10 l)
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5 CİHAZ AÇIKLAMASI
5.1 Kahve makinesi

Giriş
A800 kahve makinesi birçok seçenek sunar. Makineye ilişkin genel bir fikir edinmeniz amacıyla size örnek kurulumu
tanıtıyoruz. Görünüm itibariyle kahve makinenizin diğer makinelerden farklı olabileceğine dikkat edin.

İşletme düzeni (10.4 Dokunmatik Ekran)

Atma açıklığı
Çekirdek haznesi

Ön kapı için kilitleme ve açma
düğmesi

Sıcak su çıkış ağzı

Damlama ızgaralı damlama çanağı

Autosteam/Autosteam Pro

Toz haznesi

Otomatik yükseklik ayarlı çıkış ağzı

5.1.1 Standart
– Bir öğütücü (arka, sol)
– Sıcak su çıkış ağzı
– Otomatik yükseklik ayarlı çıkış ağzı
– Su bağlantısı

5.1.2 Seçenekler
– iQFlow
– İkinci öğütücü (arka, sağ)
– Üçüncü öğütücü
– Toz haznesi (sağ)
– İkinci toz haznesi (sol)
– Buhar distribütörü
– Sütü otomatik ısıtmak için otomatik buhar
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– Sütü otomatik köpürtmek için otomatik buhar Pro
– İki süt türü
– Tortu kalıntısı
– İbrik çıkış ağzı
– Kilitlenebilir çekirdek ve toz haznesi
– Yüksek ayarlanabilir ayak (Ayarlanabilir ayak [} 29])
– Fincan sensörü
– Harici su haznesi
– First Shot
– M2M/Telemetri hazırlığı
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5.1.3 Kahve makinesi bileşenleri

Çekirdek haznesi Toz haznesi

Kaynatma modülü

Tortu haznesi

Damlama ızgaralı damlama çanağı

Atık su haznesi (Opsiyon)
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5.2 İlave cihazlar

5.2.1 EasyClean özellikli soğutma birimi bileşenleri

Sıcaklık göstergesi

Süt haznesi

Anahtar

Ana şalter

Temizleme haznesi
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5.2.2 Soğutma birimi SU12 FM EC

– Otomatik temizleme sistemi
– Makinenin sağına ve soluna bağlantı mümkün
– Kilitlenebilir

Tip
– 12 litrelik süt haznesine sahip SU12
– 2 süt çeşidini kullanmak için 2 x 4,5 litrelik süt haznesine sahip SU12
– 2 kahve makinesi bağlantısı için 2 x 4,5 litrelik süt haznesine sahip SU12 Twin
– 12 litrelik süt haznesine sahip UT12 FM tezgah altı soğutma birimi
– 2 kahve makinesi bağlantısı için 2 x 4,5 litrelik süt haznesine sahip UT12 FM Twin tezgah altı soğutma birimi
– MU (tezgah altı montaj)
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5.2.3 Aroma bölümü FS3

Olağanüstü kreasyonlar için aroma bölümümüz hizmetinize hazır. Aroma bölümünü kullanarak üç farklı tat ile
teklifinizi tamamlayabilirsiniz.

5.2.4 Fincan ısıtıcı
Unutulmaz bir kahve keyfi için ön ısıtılmış bir fincana ihtiyaç duyarsınız. Dört ısıtılabilir koyma yerine sahip fincan
ısıtıcısı kusursuz bir şekilde kahve makinenize uyum sağlar.

5.2.5 Faturalandırma sistemi
Faturalandırma sistemi hem ödeme işlemlerin tamamlanmasına hem de ödeme verilerinin toplanmasına olanak
tanır.

Arayüzler:

– VIP
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Ödeme sistemi:

– Madeni para deneyici
– Para bozma otomatiği
– Kart okuma cihazı

5.3 Çalışma moduna genel bakış
Uygun çalışma modu kahve makinesi kullanımınıza, mal çeşitlerine ve müşterinizin isteklerine bağlı olarak değişiklik
gösterir. 
Servis teknisyeniniz uygun çalışma modunu ayarlayabilmeniz için size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

5.3.1 Kullanıcı arayüzü

1

2

1 Franke düğmesini kullanarak bakım ve ürün
seçimi arasında geçiş yapabilirsiniz.

2 Önceki/sonraki sayfaya geçme.
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5.3.2 Otomatik kasa çalışma modu

Otomatik kasa işletme kullanımı için bir işletme modudur. Kahve makineniz bir ürünü hazırlarken başka siparişler de
alabilir.

Kullanıcı arayüzü kurulumu
– Düzey 1: Ürün seçimi, 5 sayfaya kadar. Aşağıdaki ürün durumu ve bakım listesi seçenekleri
– Düzey 2: Sayfa başına 4, 9 veya 16 ürün düğmesi

Kişisel ayarlamalar
– Gösterge: Sayfa başına 2x2, 3x3 veya 4x4 ürün
– Gösterme: Fotoğraf realitesi ile ilgili, çizili

5.3.3 Hızlı seçim çalışma modu

 Hızlı seçim çalışma modu self servis alanı için standart bir ayardır. Müşteriniz bir içecek seçtiğinde bu işlem ürün
seçeneklerinin aktif olması şartıyla ikinci adımda gerçekleşir.

Kullanıcı arayüzü kurulumu:

– Düzey 1: Ürün seçimi, 5 sayfaya kadar
– Düzey 2: Drink Selection durumu Sayfa başına 6, 12 veya 20 ürün düğmesi, ürün seçenekleri seçimi, hazırlama

işlemini başlatma (eğer aktifse)
Kişisel ayarlamalar:

– Gösterge: Sayfa başına 2x3, 3x4 veya 4x5 ürün

– Kredi Modunu etkinleştirme

– Özel içecek düzenlemesi
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5.3.4 Hızlı Seçim çalışma modunda kredi modu

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

Gösterge
– Ürün fiyatı
– Bakiye
– Yetersiz bakiye

Drink Selection durumunda Kredi Modu seçeneğine sahip bir ayar ile içecek seçenekleri eklenemez. 

1 Makineyi ayarlayın > 1.12 Faturalandırma bölümü altında Ayarlarım menüsünde Kredi Modunu etkinleştirin.

Faturalandırmayı etkinleştirin seçeneğini seçin.

5.3.5 Inspire Me çalışma modu
Inspire Me çalışma modu özellikle self servis alanı için uygundur. İçecekler birlikte gruplandırılır. Bu şekilde, içecek
önerilerinizi müşterilerinize açıkça sunabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü kurulumu:

– Düzey 1: Ön filrelemeye tabi tutulmuş seçimli 6 menü kartına kadar
– Düzey 2: Menü kartı başına 5 sayfaya kadar
– Düzey 3: Sayfa başına 6 veya 12 ürün düğmesi

Kişisel ayarlamalar:

– Menü kartları oluşturun
– Özel içecek düzenlemesi
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6 KURULUM
6.1 Hazırlık çalışmaları

– Kahve makinesinin şebeke bağlantısı bir hatalı akıma karşı koruma şalteri ile (FI) donatılmış olması gerekir.
– Bir anahtar sayesinde tüm kutupların elektrik beslemesi kesilebiliyor olması gerekir.
– Su bağlantısı hem Su beslemesi gereklilikleri [} 29] hem de yerel ve ulusal düzenleme ve yönetmeliklere uygun

olmalıdır.
– Kahve makineniz ile birlikte teslim edilen hortum seti su tesisatına bağlı olmalıdır. Bulabildiğiniz herhangi bir su

hortumu kullanmayın.
– Ergonomik ve sağlam bir zemin hazırlayın (taşıma kapasitesi min. 150 kg). Kumanda birimi göz yüksekliğinde

bulunmalıdır.

Servis teknisyeniniz size uğramadan önce bu ön hazırlıkları gerçekleştirmiş olmanız gerekir. Servis teknisyeniniz
makineninizin kurulumunu yapacak ve makineyi ilk o çalıştıracaktır. Ayrıca, fonksiyonlar hakkında sizi genel olarak
bilgilendirir.

6.2 Kahve makinesi SU12 ve diğer ek cihazların boyutu
Boyutlar milimetre olarak verilmiştir.
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NOT
Aşırı ısıma hasarı
Makine ile duvar ve/veya tavan arasında yeteri kadar boşluk bırakılmaması ısı birikmesine yol açabilir ve makine
hasarı ile sonuçlanabilir.

a) Belirtilen kurulum boyutlarına ve açık alanlara uyun.

b) Açık alanların engellenmediğinden emin olun.
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Tezgah üzerinden hortum geçişi

6.2.1 Ayarlanabilir ayak
40 mm yüksekliğe sahip ayarlanabilir ayaklar teslimata dahildir. İsteğe bağlı olarak daha yüksek ayarlanabilir ayaklar
mevcuttur.

Yüksek ayarlanabilir ayak Toplam yükseklik

40 mm (standart) 750 mm + 40 mm = 790 mm

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

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

6.3 Su beslemesi gereklilikleri

6.3.1 Su bağlantısı

Su basıncı 80 – 800 kPa (0,8 – 8,0 bar)

Akış hızı > 0,1 l/sec

Su sıcaklığı < 25 °C

Su bağlantısına bağlantı Kavrama somunu G3/8 ve metal hortum l = 1,5 m

Yalnızca birlikte teslim edilen hortum seti kullanılmalıdır

– Su bağlantısı hem teknik verilere hem de yerel ve bölgesel yönetmeliklere uygun olmalıdır.
– Su bağlantısı geri akışa karşı korunmalıdır.
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– Su bağlantısı hem bir kapatma musluğuna hem de ön kademeli filtresi bulunan bir geri tepme valfine sahip
olmalıdır. Filtre temizlik için çıkarılabilir özellikte olmalıdır.

– Kullanılan su ev kireç giderme sisteminden alınmamalıdır.
– Filtre, min. 100 devir/cm (UL) ile

6.3.2 Su kalitesi

Toplam sertlik 4 — 8°dH GH (toplam sertlik (Almanya))

7 — 14°fH GH (toplam sertlik (Fransa))

70–140 ppm (mg/l)

Karbonat sertliği 3 – 6° dH KH / 50 – 105 ppm (mg/l)

Asit miktarı/pH değeri 6,5 – 7,5 pH

Klor içeriği < 0,5 mg/l

Klorür içeriği < 30 mg/l

TDS (Toplam Çözünmüş Katılar) 30 – 150 ppm (mg/l)

Elektriksel iletkenlik (ölçülmüş) 50 – 200 μS/cm (Mikrosiemens)

Demir içeriği < 0,3 mg/l

– Renk: Açık
– Lezzet: Tazı ve sade lezzet
– Koku: Belirgin bir koku yok
– Suda pas parçaları yok
– Ters osmoz: Su, kazanların aşırı dolmasını önlemek için en az 30-50 ppm (30-50 mg / l) çözünmüş bir katı

içeriğe sahip olmalıdır.

Korozyon riskini tahmin edin
Tahmin işlemi için aşağıdaki formül kullanılabilir:

Hesaplanan iletkenlik = Ölçülen iletkenlik [μS / cm] - (Toplam ölçülen sertlik [° dH GH] x sabit değer)

– μS/cm cinsinden ölçülen iletkenlik
– dH GH cinsinden toplam ölçülen sertlik
– Sabit değer = 30 [μS/cm]/[ ° dH GH]

Hesaplanan iletkenlik Korozyon riski

<200 μS/cm az

200 – 500 μS/cm fazla

>500 μS/cm büyük

Hesaplama örneği:
– Ölçülen iletkenlik 700 μS/cm
– Toplam ölçülen sertlik 18° dH GH
– Hesaplanan iletkenlik = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

Hesaplamanın sonucu 160 μS / cm'dir ve bu, düşük korozyon riski anlamına gelir.

6.3.3 Su tahliyesi
– İki tahliye hortumu: Ç = 16 mm, U = 2 m
– Alt sifona bağlantı
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7 DOLDURMA VE BOŞALTMA
7.1 Çekirdek doldurma

 UYARI
Yaralanma tehlikesi
Çekirdek haznesinde veya öğütme kısmında bulunan nesneler sonucunda kıymıklar sıçrayabilir ve yaralanmaya
neden olabilir.

a) Çekirdek haznesine veya öğütme kısmına herhangi bir nesne sokmayın.

Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun.
Toz haznesine otomata uygun toz doldurun.

NOT
Kötü içecek kalitesi
Kahve çekirdeklerinde bulunan yağ, çekirdek haznesinin iç kısmında ince bir yağ tabakası oluşturur. Burada biriken
yağ hızlı bir şekilde bozulduğu için içeceklerin lezzetini kötü yönde etkiler.

a) Çekirdek haznesinin iç kısmında biriken yağ tabakasını her gün temizleyin.

b) Bunun için kuru veya suyla nemlendirilmiş bir bez kullanın.

c) Kahve aromasını etkileyebileceği için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.

1. Çekirdek haznesi kapağını açın.

2. Kahve çekirdeklerini doldurun.

3. Kapağı takın.
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7.2 Toz doldurma

1. Toz haznesi kapağını açın.

2. Makineye uyumlu toz kullanın.

3. Kapağı takın.

7.3 Süt doldurma

 DİKKAT
Pastörize edilmemiş sütteki bakteriler
Pastörize edilmemiş sütteki bakteriler sağlığınız açısından tehlike arz edebilir.

a) Pastörize edilmemiş süt kullanmayın.

b) Yalnızca pastörize veya uzun ömürlü süt kullanın.

NOT
Kötü yönde etkilenmiş içecek kalitesi
Sütün yanlış kullanılması kalite problemlerinin oluşmasına neden olur.

a) Sütü yalnızca temiz bir hazneye doldurun.

b) Yalnızca soğutulmuş süt kullanın (2–5 °C).

c) Süt haznesinin iç tarafına, süt hortumuna ve süt kapağına yalnızca temiz ellerle dokunun veya tek kullanımlık
eldivenler kullanın.
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NOT
Makine hasarları
Yalnış sıvıların kullanılması halinde makine hasar görebilir.

a) Süt haznesine yalnızca süt doldurun.

b) Süt haznesinin temizlenmesi için yumuşak temizleme maddeli ılık su kullanın.

Temizleme veya doldurma işlemi sonrası süt sistemi yarı otomatik olarak hazırlanır. Lütfen olay bildirimi talimatlarına
dikkat edin. Olay bildirimlerine gösterge paneli üzerinden erişilebilir.

7.3.1 SU05 EC'de süt doldurma

1. Kapağı açın.

2. Soğutma birimini açın.

ð Güncel soğutma odası sıcaklığı gösterilir.

3. Emme borulu süt haznesi kapağını çıkarın ve
temiz bir yüzeye yerleştirin.

4. Hazneye maks. 5 l soğuk süt doldurun.

5. Süt haznesi kapağını takın.

6. Süt haznesini dayama noktasına kadar soğutma
odasına sürün.

7. Kapağı kapatın.
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7.3.2 SU12'te süt doldurma

1. Kapağı açın.

2. Soğutma birimini açın.

ð Güncel soğutma odası sıcaklığı gösterilir.

3. Hazne kapaklarının sürgülü valfleri tamamen
görünür olana kadar süt haznesini dışarıya doğru
çekin.

4. Sürgülü valfi arkaya doğru itin.

5. Süt haznesine soğutulmuş süt doldurun.

6. Süt haznesini dayama noktasına kadar soğutma
odasına sürün.

7. Kapağı kapatın.

7.4 Aroma bölümünü doldurun
Aroma bölümünü açmak için kullanılan anahtar sol tarafta arka duvarın iç kısmında bulunur.

1. Aroma bölümünü anahtarla açın.

2. Kilit açma düğmesine basın ve aroma bölümünü
açın.

3. Aroma bölümünü açın.

4. Şişe tutucuyu yukarı doğru kaldırın.

5. Şişeleri aroma bölümüne koyun.

6. Şişe tutucuyu aşağıya doğru sürükleyin.

7. Hortum bağlantısını hortumdan yukarıya doğru
kaydırın.

8. Hortumu şişenin içine koyun.

9. Hortum bağlantısını şişe başlığına kaydırın.

10. Aroma bölümünü kapatın.

7.4.1 Aroma bölümünü hazırlama

Aşağıdaki durumlarda aroma bölümü hazırlanmalıdır:

a) İlk çalıştırma

b) Her bir surup şişesinin değiştirilmesinin ardından

1. Bakım düzeyini değiştirin.

2. Temizleme ve bakım seçeneğini seçin.

3. Aroma bölümünü hazırlama seçeneğini seçin.

4. Başlat seçeneğini seçin ve onaylayın.

ð Şurup çeşidi hazır.

5. Kullanıcı arayüzü talimatlarına uyun.

6. Her şurup şişesi için bu adımları tekrarlayın.
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7.5 Öğütme seviyesini düşürün

 UYARI
Yaralanma tehlikesi
Çekirdek haznesinde veya öğütme kısmında bulunan nesneler sonucunda kıymıklar sıçrayabilir ve yaralanmaya
neden olabilir.

a) Çekirdek haznesine veya öğütme kısmına herhangi bir nesne sokmayın.

Öğütücü ayar tuşu (560.0003.876)

Öğütme miktarında değişiklik yapmak kahve miktarını etkiler. Bu yüzden öğütücünün öğütme ayarlarını değiştirirken.

Gerektiğinde her öğütücünün öğütme seviyesi kademeli olarak ayarlanabilir.

1. Kilitleme sürgüsünü dayama noktasına kadar öne
doğru çekin.

2. Çekirdek / toz haznesini yukarıdan alın.

3. Gerektiğinde, öğütücü ayar tuşunu kullanarak
öğütme seviyesini ayarlayın.

ð Daha ince öğütülmüş kahve için saat yönünün
tersine çevirin.

ð Daha iri öğütülmüş kahve için saat yönünde
çevirin.

4. Çekirdek haznesini yerleştirin.

5. Öğütme işlemini kontrol edin ve gerekirse
düzeltin.

6. Çekirdek haznesini yerleştirin.

7. Kilitleme sürgüsünü dayama noktasına kadar
içeri doğru sürükleyin.
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7.6 Çekirdek haznesini boşaltma

1. Kilitleme sürgüsünü dayama noktasına kadar öne
doğru çekin.

2. Çekirdek / toz haznesini yukarıdan alın.

3. Çekirdek haznesini boşaltın, temizleyin ve
kurulayın.

4. Çekirdek haznesini yerleştirin.

5. Kilitleme sürgüsünü dayama noktasına kadar
içeri doğru sürükleyin.

NOT
Fonksiyonların bozulması
Çekirdek ve toz haznesi düzgün şekilde kilitlenmediğinde, kahve makinesinin işleyişi ve ürün kalitesi aksar.

a) Kilitleme sürgüsünü dayama noktasına kadar içeriye doğru sürükleyin.

7.7 Toz haznesini boşaltma

NOT
Toz nedeniyle kirlenme
Toz haznesinde toz düşebilir.

a) Toz haznesini daima dik ve kapalı bir şekilde taşıyın.

 DİKKAT
Kesik yarası/ezikler
Toz haznelerinin taşıma mekanizmaları kesik yaralarına veya eziklere neden olabilir.

a) Toz haznesini dikkatli şekilde temizleyin.
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1. Kilitleme sürgüsünü dayama noktasına kadar öne
doğru çekin.

2. Toz haznesinin yukarı doğru çıkarın.

3. Toz haznesini boşaltın, temizleyin ve kurulayın.

4. Toz haznesini takın.

5. Kilitleme sürgüsünü dayama noktasına kadar
içeri doğru sürükleyin.

NOT
Fonksiyonların bozulması
Çekirdek ve toz haznesi düzgün şekilde kilitlenmediğinde, kahve makinesinin işleyişi ve ürün kalitesi aksar.

a) Kilitleme sürgüsünü dayama noktasına kadar içeriye doğru sürükleyin.

7.8 Tortu haznesini boşaltın

NOT
Küf oluşumu
Kahve kalıntıları nedeniyle küf oluşur.

a) Tortu haznesini günde en az bir kez boşaltın ve temizleyin.

1. Kapağı açın.

ð Kullanma yüzeyinde Kapıyı açın bildirimi
görünür.

2. Tortu haznesini çıkarın.

3. Tortu haznesini boşaltın, temizleyin ve kurulayın.
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4. Tortu haznesini yerleştirin ve kapağı kapatın.

7.9 Soğutma birimini boşaltma

NOT
Bozulmuş süt
Yetersiz soğutma veya hijyen sebebiyle süt bozulabilir.

a) Yalnızca soğutulmuş süt kullanın (2,0−5,0 °C).

b) Sütü yalnızca kullanım esnasında soğutma biriminde tutun. Makineyi kullanmadığınız zamanlarda (örn. gece)
sütü buzdolabında muhafaza edin.

c) Makine ve soğutma birimini her gün bir kez temizleyin.

d) Emme borusuna, süt haznesinin iç tarafına ve süt kapağına yalnızca temiz ellerle dokunun veya tek kullanımlık
eldivenler kullanın.

e) Emme borulu hazne kapağını yalnızca temiz bir yüzeye yerleştirin.

 DİKKAT
Mikrop oluşumuna bağlı olarak sağlık tehlikesi
Yeteri kadar temizlik uygulanmaması halinde makine içerisinde yermek kalıntıları birikebilir, çıkışlar tıkanabilir ve
ürünlerin kirlenmesine sebep olabilir.

a) Talimatlara uygun temizlenmemiş olması halinde makineyi kullanmayın.

b) Makineyi talimatlara uygun olarak her gün temizleyin.

c) Gerekli temizlik önlemleri konusunda makineyi kullanacak personeli bilgilendirin.

1. Kapağı açın. 2. Süt haznesini çıkarın.
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3. Sütü buzdolabında saklayın veya gerektiği
takdirde bertaraf edin.

4. Süt haznesini, süt veren parçaları ve soğutma
odasını temizleyin.

5. Temizlenen süt haznesini yerleştirin.

6. İhtiyacınız olmadığında soğutma birimini kapatın.
İçeride kötü koku oluşmasını önlemek için
kapatılan soğutma biriminin kapısı biraz aralık
bırakılır.
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8 İÇECEK SATIN ALMA

 UYARI
Yanma tehlikesi
Sıcak içecekler buhar yanıklarına sebep olabilir.

a) Sıcak içecekler konusunda dikkatli olun.

b) Yalnızca uygun bardaklar kullanın.

8.1 Hızlı seçim seçeneği ile içecek alma
1. Çıkış ağzının altına uygun bir bardak yerleştirin.

2. Ürün seçin.

ð Drink Selection seçeneği ile ürün önizlemesi
yapın.

Extra Shot
...

2018-08-02
10:54

3. Ürün seçeneklerini seçin.

4. Yeşil tuşa basarak hazırlama işlemini başlatın.

ð Hazırlama işlemi başlatılıyor.

ð Ürün hazırlanır hazırlanmaz ürün seçimi
görünür.

8.2 Otomatik kasa seçeneği ile içecek alma
Arka arkaya birden fazla ürün satın alırken aşağıdakilere dikkat edin:

a) Yeteri kadar bardak veya fincanı hazırda tutun.

b) Hazırlama işlemi devam ederken yeni ürünleri bekleme listesine alabilirsiniz.

c) Bekleme listesindeki ürünleri seçebilir ve silebilirsiniz.

1. Çıkış ağzının altına uygun bir bardak yerleştirin.

2. Ürün seçeneklerini seçin.

3. Ürün seçin.

ð Hazırlama işlemi başlatılıyor.
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4. Gerekirse bekleme listesine başka ürünlerde
ekleyebilirsiniz.

5. Yeşil tuşa basarak bekleme listesindeki ürünleri
hazırlamaya başlayabilirsiniz.

ð Bir sonraki hazırlama işlemi başlatılıyor.

ð Ürün seçimi görünür.

ð Tüm ürünler hazır.

8.3 Inspire Me ile içecek alın
1. Çıkış ağzının altına uygun bir bardak yerleştirin.

2. Menü kartlarına teker teker bakın.

3. Parmağınızla istenen menü kartına dokunun.

ð İçeceklere bir göz atın.

4. Ürün seçin.

ð Drink Selection seçeneği ile ürün önizlemesi
yapın.

5. Ürün seçeneklerini seçin.

6. Yeşil tuşa basarak hazırlama işlemini başlatın.

ð Çıkış ağzını indirin.

ð Hazırlama işlemi başlatılıyor.

ð Menü kartları görünür.

ð Ürün hazırlandı.

8.4 Öğütülmüş kahve içeren bir içecek satın alın
Örnek: Hızlı seçim

Yalnızca öğütülmüş kahve kullanabilirsiniz. Kurutulmuş kahve ekstresinden elde edilmiş suda eriyebilen hazır kahve
kullanmayın.

1. Çıkış ağzının altına uygun bir bardak yerleştirin.

2. Seçim tuşuna Kafeinsiz kahve basın.

ð Seçim tuşu Kafeinsiz kahve yanar.

Ok

Kafeini alınmış kahveli bir içecek seçin.

Lütfen toz kapağını açın ve kafeini alınmış
kahveyi içine dökün.

ð Aşağıdaki bildirim görünür:
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3. Atma açıklığını açın.

4. Toz doldurun.

5. Atma açıklığını kapatın.

Ok

Kafeini alınmış kahveli bir içecek seçin.

Lütfen toz kapağını açın ve kafeini alınmış
kahveyi içine dökün.

6. Bildirimi Ok ile onaylayın.

ð Hazırlama işlemi başlatılıyor.

ð Ürün seçimi görünür.

ð Ürün hazırlandı.

8.5 Sıcak su alma
Örnek: Hızlı seçim

1. Sıcak su çıkış ağzının altına uygun bir bardak
yerleştirin.

Espresso Cappuccino Chococcino

Americano Chocolate Tea

10:54
2018-08-02

2. Tea seçeneğini seçin.

3. Fincan boyutunu seçin.

ð Sıcak su beslemesi başlar ve çıkış
döngüsünden sonra biter.
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İptal tuşunu kullanarak sıcak su çıkışını durdurabilirsiniz.

8.6 Buhar çıkışı
1. Buhar çıkışının altına uygun bir bardak

yerleştirin.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

2. Buhar çıkışını seçin.

ð Buhar çıkışını başlatın.

3. Buhar çıkışını durdurmak için iptal tuşuna basın.

ð Buhar çıkışı durdurulur.

ð İçecekler görünür.

Buhar distribütörünün tipine bağlı olarak içeceğiniz öngörülen sıcaklığa eriştiğinde (otomatik buhar/otomatik buhar
Pro) veya buhar çıkış döngüsü (buhar distribütörü) sona erdiğinde buhar çıkışı otomatik olarak durur. Bunun dışında,
iptal tuşuna basarak buhar çıkışını durdurabilirsiniz.

8.6.1 Buhar distribütörünü kullanım sonrasında buharlaşmaya bırakın

1. Buhar distribütörünü nemli bir bezle silin.

2. Buhar çıkışı ağızlıklarını temizlemek için buhar
çıkışını kısa bir süre başlatın.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

3. Buhar çıkışını durdurmak için iptal tuşuna basın.

ð Buhar çıkışı durdurulur.

ð İçeceklere bir göz atın.
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8.7 Buhar çıkışı (Autosteam/Autosteam Pro)
Otomatik buhar hem sütü manuel olarak ısıtmak ve köpürtme hem de diğer içecekleri ısıtmak için kullanılabilir.

Buharlaştırma fonksiyonu sayesinde yoğuşma suyu buhar distribütöründen çıkartılır.

1. Buharlaştırma tuşuna  basın.

2. Buhar çıkışının altına uygun bir bardak
yerleştirin.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

10:54
2018-08-02

3. Buhar çıkışını seçin.

ð Buhar çıkışını başlatın.

ð Buhar çıkışı, içecek istenen sıcaklığa
ulaştığında otomatik olarak durdurulur.

ð İçecekler görünür.

4. Buhar çıkışını durdurmak için gerekirse İptal
tuşuna basın.

5. Buharlaştırma tuşuna  basın.
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9 TEMİZLEME
9.1 Giriş

Mükemmel kahve keyfi için temiz bir kahve makinesine ihtiyaç duyarsınız. Kahve makinenizi günde en az bir veya
gerektiği durumlarda daha sık aralıklarla temizleyin.

NOT
Demleme grubunun yanlış temizliği
Demleme grubunu bulaşık makinesinde temizlemek, demleme grubuna zarar verebilir.

a) Demleme grubunu lütfen musluk suyunda durulayın.

NOT
Kirli aksesuarlar
Kirli aksesuarlar makine fonksiyonunu ve içeceğin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

a) Aksesuarları 5 aşamalı yöntem ile temizleyin.

b) Mevcut aksesuar bağlantılarına dikkat edin.

Otomatik temizleme işlemine kahve makinesi temizliği ve soğutma birimi temziliği dahildir.

Temizlenmesi gereken diğer parçalar:
– Soğutma biriminin iç bölmesi
– Kapının iç tarafı ve kapı contası
– Süt haznesi ve süt haznesi kapağı
– Süt emme borusu, emme parçası, sönme adaptörü (sadece SU12)
– Çekirdek ve toz haznesi
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9.2 5 aşamalı yöntem
Kahve makinenizin çıkarılabilir bileşenlerini 5 adım yöntemi uyarınca temizleyin.

1. İnatçı kirleri fırça yardımıyla temizleyin.

2. Parçaları, yumuşak temizleme maddeli ılık su
içerisinde bekletin.

3. Parçaları yıkayın.

4. Parçaları derinlemesine durulayın.

5. Parçaları kurutun.

9.3 Gerekli temizlik aksesuarları

9.3.1 MS EC'nin temizlik aksesuarları
– Temizlik tabletleri
– Mikro fiber bez
– Fırça seti
– Süt sistemi temizleyici (dozaj şişesi)
– Temizleme haznesi

9.3.2 FM CM'nin temizlik aksesuarları
– Temizlik tabletleri



Franke Kaffeemaschinen AG Temizleme | 9

47 / 80

– Mikro fiber bez
– Fırça seti
– Süt sistemi temizleyici

9.4 Temizleme işlemini başlatma
Otomatik temizleme işlemine kahve makinesi, soğutma birimi ve aroma bölümü (şayet varsa) temizliği dahildir.

9.4.1 Temizlik ve bakım menüsünde temizlik işlemini başlatma

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Franke logosuna tıklayın.

2. PIN girin. PIN kodları [} 52]

3. Ok tuşuna basın.

Ayarlarım

Kişiselleştirme ve veri transferi

Temizleme ve bakım

4. Temizleme ve bakım  öğesini seçin.

Temizleme ve bakım

Hata günlüğü

Kahve makinesini temizleme

Kahve makinesini yıkama

Silme koruması

Su miktarı filtresi

5. Kahve makinesini temizleme seçeneğini seçin.

6. Temizleme işlemini başlatmak için Evet
seçeneğine basın.

7. Kullanıcı arayüzü talimatlarına uyun ve Diğer
seçeneğini kullanarak işlemi onaylayın.

ð Makine size bir sonraki adımı gösterir.

 UYARI
Yanma tehlikesi
Temizleme işlemi esnasında sıcak sıvı ve buhar meydana geldiğinden yanıklara sebep olabilir.

a) Söz konusu işlem esnasında çıkış ağızları yakınında çalışmayın!
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Makine temizleme işlemi sonrası bakım düzeyi veya enerji tasarruf moduna geri döner. Servis teknisyeniniz sizin için
istenilen seçeneği ayarlayabilir.

9.5 Kahve makinesini yıkama

 UYARI
Yanma tehlikesi
Durulama işlemi esnasında sıcak su çıkar.

a) Söz konusu işlem esnasında çıkış ağızları yakınında çalışmayın!

b) Ölçü kabını damlama ızgarasına yerleştirin.

c) BUHAR YANIKLARINDA: İlgili bölgeyi derhal soğutun ve yaralanma derecesine bağlı olarak bir hekime başvurun.

Durulama, günlük temizleme işlemlerinin yerine geçmez! Durulama işlemi, kahve ve süt sistemindeki kalıntıları
gidermek için gereklidir.

Makine, açma ve kapama gibi belirli durumlarda otomatik olarak durulama gerçekleştirir.

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Franke logosuna tıklayın.

2. PIN girin. PIN kodları [} 52]

3. Ok tuşuna basın.

Ayarlarım

Kişiselleştirme ve veri transferi

Temizleme ve bakım

4. Temizleme ve bakım  öğesini seçin.

Kaffeemaschine reinigen

Kaffeemaschine spülen

Reinigung und Wartung

Milchsystem vorbereiten

Wischschutz

Fehler/Ereigniss-Protokoll

Zurück

Wartung

Wassermenge Filter

Flavor Station vorbereiten

Flavor Station reinigen

5. Kahve makinesini durulama işlemini seçin ve
onaylayın.

ð Kahve makinesi yıkanır.
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9.6 Püskürtme ayarlayıcıyı temizleme

1. Sıcak su püskürtme ayarlayıcıyı bir alet
yardımıyla çıkarın ve kireçten arındırın.

9.7 Otomatik buhar Pro/S3 bileşenlerini temizleme
1. Makineyi kapatın.

2. Kapağı açın. Temizleme işlemi esnasında kapıyı
açık bırakın.

3. Buhar nozülünü çıkarın.

4. Koruyucu boruyu aşağıya doğru çekip çıkarın.

5. Buhar nozülünün içini fırça ile temizleyin.

6. Koruyucu boruyu ve buhar nozülünü yumuşak
temizleme maddeli ılık su içerisinde bekletin.

7. Koruyucu boru ve buhar nozülü iyice durulanmalı
ve kurulanmalıdır.

8. Makine üzerindeki buhar borusunu bir bezle
temizleyin.
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9. Koruyucu boruyu buhar borusuna itin ve buhar
nozülünü takın.

10. Kapağı kapatın.

11. Buhar distribütörünü bezle temizleyin.

9.8 Ekranı temizleyin
Kullanıcı arayüzü kapanmasını iptal edemeyebilirsiniz. Kapanma işlemi 20 saniye sürüyor.

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Franke logosuna tıklayın.

2. PIN girin. PIN kodları [} 52]

3. Ok tuşuna basın.

Ayarlarım

Kişiselleştirme ve veri transferi

Temizleme ve bakım

4. Temizleme ve bakım  öğesini seçin.

Temizleme ve bakım

Hata günlüğü

Kahve makinesini temizleme

Kahve makinesini yıkama

Silme koruması

Su miktarı filtresi

5. Silme koruması seçeneğini seçin.

ð Kullanıcı arayüzü 20 saniye için kapalı.

6. Ekranı temizleyin.
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Ayarlarım

Kişiselleştirme ve veri transferi

Temizleme ve bakım

ð Bakım düzeyi görüntülenir.
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10 YAPILANDIRMA
10.1 Bakım düzeyine geçiş yapma

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Franke logosuna tıklayın.

2. PIN girin. PIN kodları [} 52]

3. Ok tuşuna basın.

Ayarlarım

Kişiselleştirme ve veri transferi

Temizleme ve bakım

4. Menü seçeneğini seçin.

10.2 PIN kodları
Fabrika çıkışında varsayılan PIN kodları belirlenmiştir:

Mal sahibi Uzman Kullanıcı

Varsayılan PIN 1111 2222 7777

Kişisel PIN
 ...  ...  ...

Kilit ürünler ve makine açma kapama için PIN kodlarını Ayarlarım > 6 Hak yönetimi menüsünde mal sahibi yetkisi ile
inceleyebilir ve değiştirebilirsiniz.
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10.3 Ayarlarım menü ağacı

Ayarlarım

0 Çalıştırma

0.10 Sistem bilgileri

1 Makineyi ayarlama

1.1 Dil

1.2 Çalışma modu

1.3 Seçim tuşu

1.4 Temizleme

1.7 Sıcaklıklar

2 İçecekleri ayarlama 3 Tarih ve saat

3.2 Tarih ve saat

3.3 Saat anahtarı 1

6 Hak yönetimi

6.2 Mal sahibi

6.3 Uzman

6.4 İşletmen

6.6 Kilit ürünleri

6.7 Makine açık/kapalı

Kahve makinenizin yapılandırmasına bağlı olarak bazı menü noktaları eksik olabilir.

10.4 Giriş yöntemi

Evet/Hayır veya Açık/Kapalı arasında seçim yapmak için tuşa basın. Görünür değer etkin.

Seçimi görüntülemek ve seçenek seçmek için oka basın.

Parametreleri ayarlamak için ölçeği değiştirin. Çerçeve içerisinde gösterilen değer etkin.

Metin veya sayı girmek için klavyeye dokunun.

10.5 Menü 0 Çalıştırma

10.5.1 Menü 0.10 Sistem bilgileri

Servis Menüsü
0 Çalıştırma

0.10 Sistem bilgileri

Burada, makinenin donanım ve yazılım sürümleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

10.6 Menü 1 Makineyi ayarlama
1 Makineyi ayarlama menüsünde makineyi kendi ihtiyacınızda uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki
seçeneklere sahipsiniz.

– Dil ayarlama
– Çalışma modunu ayarlama
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– Seçim tuşunu belirleme
– Temizleme işlemini ayarlama
– Sıcaklık ayarını yapma

10.6.1 Menü noktası 1.1 Dil

1 Makineyi ayarlama
1.1 Dil

Ayarlarım

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Dil seçin 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

– Dil kullanıcı arayüzünde hemen değiştirilir
– Varsayılan: tr (Türkçe)

10.6.2 Menü noktası 1.2 Çalışma modu

1 Makineyi ayarlama
1.2 Çalışma modu

Ayarlarım

Çalışma modu

Uygulama planı > Çalışma

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Uygulama planı – Çalışma
– (Selfservis)

Sayfa başına ürün – 4
– 9
– 16

– Aynı anda görüntülenen ürünlerin sayısı
– Varsayılan: 4

Grafik – Fotoğraf realitesi
ile ilgili

– İmzalı

Varsayılan: Fotoğraf realitesi ile ilgili

Otomatik mod – Evet
– Hayır

– Evet: Seçilmiş olan tüm ürünler tuşa tekrar basmaya
gerek olmadan verilir

– Hayır: Her ürün başlatma tuşu ile tetiklenmelidir

– Varsayılan: Hayır

Ürünler arasında bekleme 1 - 10 saniye – Otomatik mod etkinleştirildiğinde görünür

– Adım uzunluğu: 1

Kaynatma süresi göstergesi – Evet
– Hayır
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Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Buhar borusunun buharı dışarı
atmasının gösterilmesi

– Evet
– Hayır

Varsayılan: Hayır

Uygulama planı Selfservis

Uygulama planı > Selfservis

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Uygulama planı – Selfservis
– (Çalışma)

Çalışma modu – Hızlı seçim
– Bana ilham ver

– Varsayılan: Hızlı seçim

– Self servis kullanım senaryosun kullanıldığında Hızlı

seçim ile Bana ilham ver arasında seçim yapılabilir

(Bana ilham ver A400 için mevcut değildir).

Sayfa başına ürün – 6
– 12
– 20

– Aynı anda görüntülenen ürünlerin sayısı
– Varsayılan: 6

Hesaplama yapılıyor... – Evet
– Hayır

– Self servis müşterileri için seçilen içecekler seçim
tuşu atamasına göre ayarlanır

– Varsayılan: Hayır

Müşteri resimleri – Evet
– Hayır

– Müşteriye özel resimleri etkinleştirin

– Kullanım senaryosu Selfservis için, kullanım modu

Hızlı seçim

– Varsayılan: Hayır

Seçenekler

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Kilit ürünleri – Evet
– Hayır

– Kilit ürünleri seçeneği ile seçilen ürünleri
kilitleyebilirsiniz

– Kilitli ürünlere sadece bir PIN kodu girildiğinde (bkz.
Böl. 6 Hak yönetimi S. 105) ulaşılabilir

– Varsayılan: Hayır
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10.6.3 Menü noktası 1.3 Seçim tuşu

1 Makineyi ayarlama
1.3 Seçim tuşu

Ayarlarım

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Fonksiyon – Küçük
– Orta
– Büyük
– 2x
– Kafeinden

arındırılmış
– Aroma 1–6
– Ekstra shot
– Buzlu
– Espresso Shot

– Servis menüsünde farklı ürün seçenekleri ile
maksimum oniki seçim tuşu atanabilir. Ürün
seçenekleri Drink Selection durumunda görünür

– Sekiz yapılandırılmış seçim tuşundan 1'den 4'e
kadar olan seçim tuşları solda, geri kalan sağda
gösterilir

– Sekizden fazla yapılandırılmış seçim tuşundan 1'den
6'ya kadar olan seçim tuşları solda, geri kalan sağda
gösterilir

– Dokuz ve daha fazla sayıda tuş küçükltülmüş şekilde
gösterilir

Tavsiye:

– Seçim tuşu sol taraf: İçecek boyutunu seçin.
– Seçim tuşu sağ taraf: İlave ayarları seçin.

Metin ekranı – Fonksiyon
– Serbest metin
– Metin yok

– Varsayılan: Fonksiyon: Etiket seçilen ürün
seçeneklerinin açıklamasına uygundur.

– Serbest metin: Seçim tuşları için özel etiket girin.

– Metin yok: Özel etiketi kapatın.

Fiyat Tutar – Seçenek için ek ücret girin.
– Toplam fiyat makine tarafından hesaplanır
– Varsayılan: 0.00

PLU PLU-No. – Fiyat hesaplaması için PLU numarası girin (şayet PLU
numarası ile çalışılırsa).

– Varsayılan: 0

10.6.4 Menü noktası 1.7 Sıcaklıklar

1 Makineyi ayarlama
1.7 Sıcaklıklar

Ayarlarım

Bu ayarları değiştirirken ortamı, sıcaklığı ve makine kapasitesini göz önünde bulundurun.
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Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Kahve –20 ila +20 – Kahve ısıtıcısının sıcaklığı servis teknisyeni
tarafından önceden ayarlanır.

– Ayarlanan sıcaklık sürgü ayarı ile orantısal olarak
ayarlanabilir

Buhar –20 ila +20 – Buhar ısıtıcısının sıcaklığı servis teknisyeni tarafından
önceden ayarlanır.

– Ayarlanan sıcaklık sürgü ayarı ile orantısal olarak
ayarlanabilir

Çay suyu –20 ila +20 – Sıcak su ısıtıcısının sıcaklığı servis teknisyeni
tarafından önceden ayarlanır

– Ayarlanan sıcaklık sürgü ayarı ile orantısal olarak
ayarlanabilir

10.6.5

10.6.6 Menü noktası 1.11 Aroma

1 Makineyi ayarlama
1.11 Aroma

Ayarlarım

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Ödeme aktif – Evet
– Hayır

– Evet: Aroma ürünleri sayılır

– Hayır: Aroma ürünleri sayılmaz

– Varsayılan: Hayır

Aroma 1-6

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Aroma 1-6 Şurup çeşitlerinin listesi – Daha sonra içecek ayarları için sadece burada
saklanan aroma çeşitleri kullanılabilir.

– Kullanıcı tanımlı seçildiğinde, aroma çeşitleri
istenildiği gibi adlandırılabilir

Aroma adı 1-6 Kullanıcı tanımlı Aroma çeşitleri için istediğiniz isimleri verebilirsiniz

Not: Dil değiştirilirken manuel olarak girilen aroma
çeşitleri değiştirilmez

Sadece çok az şurup 0–5000 ml – Şurup çeşidi 1 neredeyse boş bildirimin gösterileceği
kalan miktar girişi

– Varsayılan: 200 ml

Şurup boş 0–5000 ml – Şurup çeşidi 1 boş bildirimin gösterileceği kalan
miktar girişi. Şurup çeşidi daha sonra bloke edilir

– Varsayılan: 10 ml
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10.6.7 Menü noktası 1.14 Kenar aydınlatması

1 Makineyi ayarlama
1.14 Kenar aydınlatması

Ayarlarım

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Aydınlatmayı seçin – Kapalı
– Kırmızı, Yeşil,

Mavi, Sarı, Cam
böceği, Magenta,
Beyaz

– Parlama
– Renk oluşumu
– Kullanıcı tanımlı

– Kapalı: Kenar aydınlatması yok
– Kırmızı, yeşil vb.: Kenarlar seçilen renkte yanar
– Yanıp sönme: Yanıp sönen ışık
– Renk oluşumu: Renk sürekli olarak değişir
– Kullanıcı tanımlı: Renkler isteğe bağlı olarak RGB

değerleri girilerek tanımlanabilir
– Varsayılan değer: Renk oluşumu

Kırmızı kenar aydınlatması

Yeşil kenar aydınlatması

Mavi kenar aydınlatması

0–100 % Kullanıcı tarafından tanımlanan bir renk için R GB
değerlerinin girilmesi

Kenar aydınlatmasında hata
göstergesi

– Evet
– Hayır

– Evet: Kenar aydınlatmasında hata göstergesi etkin
– Hayır: Kenar aydınlatması hakkında hata göstergesi

yok

10.7 Menü 3 Tarih ve saat

10.7.1 Menü noktası 3.2 Tarih ve saat

Ayarlarım
3 Tarih ve saat

3.2 Tarih ve saat

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Gösterge şekli – 12 saat
– 24 saat

Gün 0–31 Günü ayarlayın

Ay 0–12 Ayı ayarlayın

Yıl 0–63 Yılı ayarlayın

Saat 0–23/0–11 Saati ayarlayın

Dakika 0–59 Dakikayı ayarlayın

Saat dilimi Saat dilimi seçim listesi – Listeden bir saat dilimi seçin
– Varsayılan: UTC+0100 (Avrupa) Zürih
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10.7.2 Menü noktaları 3.3–3.6 Saat anahtarı 1-4

Ayarlarım
3 Tarih ve saat

3.3 Saat anahtarı 1

Ayarlarım
3 Tarih ve saat

...

Otomatik açma

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Aktif – Evet
– Hayır

Otomatik saati açın veya kapatın

Saat 0–23/0–11 Faaliyete geçme zamanını (saat) seçin

Dakika 0–59 Faaliyete geçme zamanını (dakika) seçin

Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe, Cuma,
Cumartesi, Pazar

– Evet
– Hayır

Otomatik saati günlük olarak etkinleştirin/ devre dışı
bırakın

Otomatik kapatma

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Aktif – Evet
– Hayır

Otomatik saati açın veya kapatın

Saat 0–23/0–11 Kapama zamanını (saat) seçin

Dakika 0–59 Kapama zamanını (dakika) seçin

Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe, Cuma,
Cumartesi, Pazar

– Evet
– Hayır

Otomatik saati günlük olarak etkinleştirin/ devre dışı
bırakın
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10.8 Menü 4 Besleyicilik verileri

10.8.1 Menü noktası 4.1 Süt

Ayarlarım
4 Besleyicilik verileri

4.1 Süt

Süt türü 1/süt türü 2

100 ml başına besin değeri yükleyin

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Şeker Adet 100 ml başına g cinsinden şeker içeriğini girin

Yağ (%) Adet % cinsinden yağ içeriğini girin

Protein (g) Adet 100 ml başına g cinsinden yumurta akı içeriğini girin

Kalori Adet Kilokalori (kcal) cinsinden kalori değerini girin

[Yaygın alerjen veya
bileşenler listesi]

– Evet
– Hayır

– Kullanılan süt türünün bileşenlerini veya alerjenleri
girin

– Varsayılan: Hayır

Diğer allerjenler Kullanıcı tanımlı Listede yer almayan içerik maddelerini veya alerjenleri
tuşlamayın

10.8.2 Menü noktası 4.2 Aroma

Ayarlarım
4 Besleyicilik verileri

4.2 Aroma

Aroma 1-3

100 ml başına besin değeri yükleyin

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Şeker Adet 100 ml başına g cinsinden şeker içeriğini girin

Yağ (%) Adet % cinsinden yağ içeriğini girin

Protein (g) Adet 100 ml başına g cinsinden yumurta akı içeriğini girin
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Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Kalori Adet Kilokalori (kcal) cinsinden kalori değerini girin

[Yaygın alerjen veya
bileşenler listesi]

– Evet
– Hayır

– Kullanılan süt türünün bileşenlerini veya alerjenleri
girin

– Varsayılan: Hayır

Diğer allerjenler Kullanıcı tanımlı Listede yer almayan içerik maddelerini veya alerjenleri
tuşlamayın

10.8.3 Menü noktası 4.3 Toz

Ayarlarım
4 Besleyicilik verileri

4.3 Toz

Toz dozajlayıcı konumu 3/4

100 ml başına besin değeri yükleyin

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

Şeker Adet 100 ml başına g cinsinden şeker içeriğini girin

Yağ (%) Adet % cinsinden yağ içeriğini girin

Protein (g) Adet 100 ml başına g cinsinden yumurta akı içeriğini girin

Kalori Adet Kilokalori (kcal) cinsinden kalori değerini girin

[Yaygın alerjen veya
bileşenler listesi]

– Evet
– Hayır

– Kullanılan süt türünün bileşenlerini veya alerjenleri
girin

– Varsayılan: Hayır

Diğer allerjenler Kullanıcı tanımlı Listede yer almayan içerik maddelerini veya alerjenleri
tuşlamayın

10.9 Menü 6 Hak yönetimi
Hak yönetimi çeşitli görevler ve işler için farklı PIN kodları belirlemenize izin verir. Bakım düzeyinden
belirleyebileceğiniz üç izin seviyesi seçeneği vardır (mal sahibi, uzman ve kullanıcı).

Menü noktası PIN Kodu (varsayılan değerler)

6.2 Mal sahibi 1111

6.3 Uzman 2222

6.4 İşletmen 7777

6.6 Kilit ürünleri 8888
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Menü noktası PIN Kodu (varsayılan değerler)

X6.8/X6.7 9999

10.9.1 Menü noktası 6.2 Mal sahibi

Ayarlarım
6 Hak yönetimi

6.2 Mal sahibi

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

4 haneli Yeni PIN girin – Hak ve yetkiler: Ayarlarım erişimini Sayaç sıfırlama

– Varsayılan PIN:1111

PIN ayarlandı – Evet
– Hayır

– Evet: PIN ayarlandı ve kullanılır

– Hayır: PIN kullanılmaz

10.9.2 Menü noktası 6.3 Uzman

Ayarlarım
6 Hak yönetimi

6.3 Uzman

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

4 haneli Yeni PIN girin – Hak ve yetkiler: Ayarlarım sınırlı erişim, ürün sayacını
sıfırlama

– Varsayılan PIN:2222

PIN ayarlandı – Evet
– Hayır

– Evet: PIN ayarlandı ve kullanılır

– Hayır: PIN kullanılmaz

10.9.3 Menü noktası 6.4 Kullanıcı

Ayarlarım
6 Hak yönetimi

6.4 İşletmen

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

4 haneli Yeni PIN girin – Ayarlarım seçeneğine erişim yok, Sayaç ürün sayacı
sıfırlama

– Varsayılan PIN:7777

PIN ayarlandı – Evet
– Hayır

– Evet: PIN ayarlandı ve kullanılır

– Hayır: PIN kullanılmaz
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10.9.4 Menü noktası 6.6 Kilit ürünleri

Ayarlarım
6 Hak yönetimi

6.6 Kilit ürünleri

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

4 haneli Yeni PIN girin

PIN ayarlandı – Evet
– Hayır

– Evet: PIN ayarlandı ve kilit ürünlerinde kullanılır

– Hayır: PIN kullanılmaz

10.9.5 Menü noktası 6.7 Makine açık/kapalı

Ayarlarım
6 Hak yönetimi

6.7 Makine açık/kapalı

Parametre Değer bölümü Dipnotlar

4 haneli Yeni PIN girin

PIN ayarlandı – Evet
– Hayır

– Evet: PIN ayarlandı ve kullanılır

– Hayır: PIN kullanılmaz



11 | Kişiselleştirme ve veri transferi Franke Kaffeemaschinen AG

64 / 80

11 KİŞİSELLEŞTİRME VE VERİ TRANSFERİ
11.1 Genel bakış

Bu menüde aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz.

– İçecekler, ekran koruyucuları veya reklam araçları olarak kullanılan Franke araçları
– Her bir aracınızı makineye yükleyin ve gözden
– İçecekler, ekran koruyucuları veya reklam araçları olarak kullanılan araçlarınız
– Farklı çalışma modu ve ekran koruyucu hareketlerini yapılandırın
– Ayarları kaydedin
– Bir USB bellek ile makinenizi düzenli olarak yedekleyin
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11.2 Kişiselleştirme ve veri transferi menü ağacı

Kişiselleştirme ve veri transferi

1 Medyamı kullanın

1.1 Medyayı yükle

1.2 Medyayı kaydet

1.3 Reklam araçları

1.4 Ürün resimleri

1.5 Ekran koruyucusu

1.6 İşitsel dosyalar

1.7 USB belleği çıkarın

1.8 Dizin yapısı oluşturun

2 Görünümü ayarlayın

2.1 İçecekleri aktive edin

2.2 Dönen görüntü

2.3 Ekran koruyucusu

2.4 Ekran koruyucum

2.5 Menü kartları

2.6 Reklam araçları

2.7 Reklam araçlarım

2.8 Ses sekansları

2.9 Ses sekanslarım

2.10 Hızlı Seçim seçeneğini sırala

2.11 Otomatik kasayı ınıflandırın

2.12 Ürün resimlerim

2.13 Uygulamayı yapılandırın

3 Bilgileri kaydedin/yükleyin

3.1 Bilgileri kaydedin

3.2 Kaydetmeyi yükleyin

3.3 XML-bilgileri kaydedin



11 | Kişiselleştirme ve veri transferi Franke Kaffeemaschinen AG

66 / 80

4 Varsayılan değerleri ayarlayın ile seçilen parametreyi ön ayarlı değere getirebilirsiniz.

Geçerli Franke ürün kataloğuna sahip bir USB bellek takılı olduğunda 5 FPC'yi içe aktarın seçeneği kullanılabilir.

8 USB belleği çıkarın seçeneğini kullanarak takılı olan USB belleğinin bağlantısını kesebilirsiniz. USB bellek takılı
olduğunda menü noktası yeşil aksi halde turuncu görünür.

Multimedya fonksiyonları yalnızca Çalışma Modu, Inspire Me [} 41] (varsa) ve Hızlı Seçim [} 40] seçenekleri ile
kullanılabilir.

Audio fonksiyonları sadece A1000'de mevcuttur.

11.3 Bakım düzeyine geçiş yapma

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Franke logosuna tıklayın.

2. PIN girin. PIN kodları [} 52]

3. Ok tuşuna basın.

Ayarlarım

Kişiselleştirme ve veri transferi

Temizleme ve bakım

4. Menü seçeneğini seçin.

11.4 Araç gereksinimleri

Medya Reklam
resimleri
(reklam aracı)

Ürün
resimleri

Ekran
koruyucusu

İşitsel dosyalar (A1000) Video dosyaları (reklam
aracı)

Boyut 800 x 600 px 430 x 274 px 800 x 600 px - Maks. 800 x 600 px (4:3)
veya 800 x 450 px (16:9)

Veri formatı 24 bit PNG 24 bit PNG ve
gerektiğinde
8 bit alfa
kanalı

24 bit PNG MP3, Bit hızı: maks.
128 kbps

Örnekleme frekansı: maks.
44,1 kHz, 16 Bit (Stereo)

Hoparlör bağlantısı: Priz fişi
3,5 mm

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

Bit hızı: maks. 200 kbps Bit
frekansı: maks. 25 fps
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Medya Reklam
resimleri
(reklam aracı)

Ürün
resimleri

Ekran
koruyucusu

İşitsel dosyalar (A1000) Video dosyaları (reklam
aracı)

USB bellek
yeri

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

Klasör:
\QML-Files
\rc\custom
\drinks

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

Klasör: \QML-Files\rc
\custom\audio

Klasör: \QML-Files\rc
\custom\images

11.5 Şahsi medya yükleyin veya silin
Yükleme işlemi tüm medya araçları için aynıdır.

Kullanılabilir bellek alanı: 50 MB

USB bellekteki resim gerekli klasör yapısına uygun olmalıdır, doğru dosya formatı içermelidir ve doğru ölçülerde
olmalıdır. Bkz. Araç gereksinimleri.

İstenilen eylem Menü noktası Bilgi/harekete geçirme direktifi

Medyayı makineye yükleme 1.1 Medyayı yükle – Gerekli dizin yapısına sahip bir USB bellek takın

– Açılı menüde medya tipini seçin:Reklam aracı/

Ürün resimleri/ Ekran koruyucu/Ses verileri)

– Drag&Drop'ta medyaları seçin

– Kaydet tuşuna basın

Makine medyalarını
kaydedin

1.2 Medyayı kaydet – Bir USB bellek takın
– Medya tipini seçin
– Tek veya tüm medyaları USB belleğe kaydedin

Medyayı silin 1.3 Reklam araçları

1.4 Ürün resimleri

1.5 Ekran koruyucusu

1.6 İşitsel dosyalar (A1000)

– İstenilen menüyü açın
– İhtiyaç duyulmayan medyaları seçin

İhtiyaç duymadığınız medyaları kaldırmak

için Sil tuşuna basın.

– Bir medyayı aşağıdan yukarıya doğru mevcut
medyaya sürükleyin:

Mevcut medya değiştirildi

11.6 Şahsi reklam araçlarını kullanma

11.6.1 Şahsi reklam araçlarını yapılandırma

Menü noktası 2.7 Reklam araçlarım

Etkinleştirilen reklam araçları her içecek için Ayarlarım > 2 İçecekleri ayarlama menü noktasında etkinleştirilebilir.
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İstenilen eylem Menü noktası Bilgi/harekete geçirme direktifi

Medyayı kullanın 2.7 Reklam araçlarım – Aşağıda kullanmak istediğiniz medya üzerine
dokunun

– Medyayı yukarıya doğru çekin

Kullanılan medyayı çıkarın 2.7 Reklam araçlarım – Yukarıda artık kullanmak istemediğiniz medya
üzerine dokunun

– Medyayı aşağıya doğru çekin

Seçime bakın 2.7 Reklam araçlarım – Seçiminizi kontrol etmek için Önizlenim seçeneğini
kullanın.

Reklam araçlarını
etkinleştirin

2.7 Reklam araçlarım – Seçilen reklam araçlarını etkinleştirmek için Değiştir
seçeneğini kullanın

11.6.2 Şahsi ürün resimlerinizi atayın

Mevcut her bir ürün için bir resim atanmalıdır.

Ayarlarım > Makineyi ayarla > Çalışma modu menü noktasını kullanarak resmi etkinleştirin.

Resim atanmayan ürünler resimsiz olarak gösterilir.

Franke'ye ait bir resim veya kişisel bir resim kullanabilirsiniz ancak bu iki seçeneğin birbirine karışmaması gereklidir.

İstenilen eylem Menü noktası Bilgi/harekete geçirme direktifi

Resim seçin 2.12 Ürün resimlerim – Resme dokunun

– Resim seçin seçeneğine basın

Resim çıkarın 2.12 Ürün resimlerim – Resme dokunun

– Resim çıkarın seçeneğine basın

11.7 Dil göstergelerini ve besin değerlerini yapılandırın

İstenilen eylem Menü noktası Bilgi/harekete geçirme direktifi

Dilleri değiştirin 2.13 Uygulamayı
yapılandırın

– Dil değişimini etkinleştirin
– Gösterilen dilleri seçin
– Bayraklar FSTA ile değiştirilebilir

Dil değişimi için bekleme
süresi ayarlayın

2.13 Uygulamayı
yapılandırın

– Varsayılan dil değiştirilene kadar geçen zaman

aşımını ayarlayın

Besleyicilik verilerini göster 2.13 Uygulamayı
yapılandırın

– Besin değeri verilerine ilişkin göstergeyi etkinleştirin
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11.8 Bilgileri kaydet/yükle

11.8.1 Bilgileri kaydedin

İstenilen eylem Menü noktası Bilgi/harekete geçirme direktifi

Yapılandırma ve medyayı
dışarı aktarma

3.1 Bilgileri kaydedin – Yapılandırmayı dışarı aktarın
– Franke araçlarını kaydedin
– Kişisel araçlarınızı kaydedin
– USB belleği çıkarın

11.8.2 Bilgileri Kaydetme

İstenilen eylem Menü noktası Bilgi/harekete geçirme direktifi

Yapılandırma ve medyayı
dışarı aktarma

3.2 Kaydetmeyi yükleyin – Kaydedilen bilgiler (yapılandırma, Franke araçları,
kişisel araçlar) yükleyin

– USB belleği çıkarın

11.8.3 XML bilgileri kaydedin

İstenilen eylem Menü noktası Bilgi/harekete geçirme direktifi

XML bilgileri kaydedin 3.3 XML-bilgileri kaydedin Bakım bilgileri, hata protokolü veya ürün ve makine
sayacı gibi işletme dosyalarını dışarı aktarın

11.9 Varsayılan değerleri kurtarın

İstenilen eylem Menü noktası Bilgi/harekete geçirme direktifi

Varsayılan değerleri
ayarlayın

4 Varsayılan değerleri
ayarlayın

Seçilen alanda varsayılan değerleri kurtarın
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12 HATA DÜZELTME
12.1 HATA BİLDİRİMİ

Makine, herhangi bir arıza meydana geldiğinde bir hata mesajı görüntüler. Bu mesaja bakarak sorunu nasıl
giderebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Kullanılan mod
Kullanıcı modunda oluşan hata renkli bir sembolle gösterilir. Daha fazla bilgi edinmek için sembole dokunun.

10:53
2017-10-16

Süt doldurun

Kapatma

2018-09-06
11:35

Harekete geçme direktifi içeren bildirim

Self servis kullanım modu
Makine haSelf servis kullanım modunda bir hata meydana geldiğinde kumanda biriminin üst köşesinde renkli bir
üçgen belirir. Daha fazla bilgi edinmek için sembole dokunun.

10:53
2017-10-16

Sistem genelinde bir hata meydana geldiyse hata bildirimi otomatik olarak görünür. Önemli sorunlarla
karşılaşıldığında makine yeniden başlatılmalıdır.

a) Makineyi yeniden başlatmak için ana şalteri  kullanın.

b) Bir dakika bekleyin ve ardından makineyi yeniden çalıştırın.

c) Makine çalışmazsa güç kaynağını kontrol edin.

d) Makineyi yeniden çalıştıramadığınızda veya sorun giderilmediğinde servis teknisyeninizle iletişime geçin.

12.1.1 Hata bildirimleri için renk kodları

Geçici kesintiler

Sistem herhangi bir kısıtlama olmaksızın çalışıyor

Sistem kısıtlamalar ile birlikte olmaksızın çalışıyor

Tek kaynak veya tüm kaynaklar kapalı
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12.2 Güzel kahve içeceklerine yönelik ipuçları

NOT
Kötü içecek kalitesi
Kahve çekirdeklerinde bulunan yağ, çekirdek haznesinin iç kısmında ince bir yağ tabakası oluşturur. Burada biriken
yağ hızlı bir şekilde bozulduğu için içeceklerin lezzetini kötü yönde etkiler.

a) Çekirdek haznesinin iç kısmında biriken yağ tabakasını her gün temizleyin.

b) Bunun için kuru veya suyla nemlendirilmiş bir bez kullanın.

c) Kahve aromasını etkileyebileceği için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.

Isı veya hava ile temas etmesi halinde çekirdek haznesinde bulunan kahve çekirdeklerin aroması kötü yönde
etkilenir. 3 saatten sonra kalite etkilenmeye başlar.

a) Kahve çekirdekleri nemlenmemelidir.

b) Açılmış çekirdek ambalajlarını hava geçirmez şekilde mühürleyin.

c) Kahve çekirdeklerini buzdolabı veya dondurucu içerisinde muhafaza etmeyin.

d) Çekirdek haznesine yalnızca bir sonraki 3 saat boyunca kullanacağınız kadar çekirdek doldurun.
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12.3 Ürün kalitesindeki sorunlara yönelik yardım
Sorun Olası sebep Olası çözüm

Kahvenin tadı kötü İri taneli öğütme Öğütme seviyesini daha ince ayarlayın (bkz.
Öğütme seviyesini düşürün)

Çok az kahve Kahve miktarını arttırın

Sıcaklık çok düşük Sıcaklığı arttırın

Eski kahve Taze kahve kullanın

Çekirdek haznesi doğru şekilde
kilitlenmemiş

Çekirdek haznesinin kilitleme tertibatını
kontrol edin (bkz. Çekirdek haznesinin
boşaltımı, Öğütme seviyesi ayarları)

Kahvenin tadı garip Öğütme kötü Müşteri hizmetlerine başvurun

Düşük kahve tüketimi Çekirdek haznesine az miktarda kahve
çekirdeği doldurun

Bozuk kahve çekirdekleri Kahve çekirdeklerini değiştirin

Temizleme malzemesi kalıntıları Makineyi durulayın

Kirli fincan Bulaşık makinesini kontrol edin

Kötü su kalitesi (klor, sertlik vb.) Su kalitesini kontrol edin (bkz. Su kalitesi
[} 30])

Kahvenin tadı acı İnce taneli öğütme Kahve sıcaklığını düşürün

Çok ince öğütme Öğütme seviyesini daha iri taneli olacak
şekilde ayarlayın (bkz. Çekirdek haznesini
boşaltma, Öğütme seviyesi ayarları)

Kahve miktarı çok az Kahve miktarını arttırın

Kavurma seviyesi çok yüksek Öğütme seviyesini daha ince taneli olacak
şekilde ayarlayın

Kahve tadı ekşi Sıcaklık çok düşük Kahve sıcaklığı arttırın

Kavurma seviyesi çok düşük Daha koyu renkli kavrulmuş kahve kullanın

İri taneli öğütme Öğütme seviyesini daha küçük taneli olacak
şekilde ayarlayın (bkz. Çekirdek haznesini
boşaltma, Öğütme seviyesi ayarları)

Toz ürünleri niteliği Koyu Daha az toz kullanın daha çok su kullanın

Açık Daha çok toz kullanın, daha az su kullanın

Toz topaklı veya nemli Toz sistemini temizleyin ve kurulayın

Toz ürünlerinin tadı Çok tatlı Daha az toz kullanın daha çok su kullanın

Biraz tatlı Daha çok toz kullanın, daha az su kullanın

Garip bir tat Toz sistemini temizleyin

Bkz.

2 Öğütme seviyesini düşürün [} 35]



Franke Kaffeemaschinen AG Kullanım dışı bırakma | 13

73 / 80

13 KULLANIM DIŞI BIRAKMA
13.1 Kullanım dışı bırakma hazırlığı

1. Makineyi otomatik olarak temizleme işlemini
gerçekleştirin.

2. Çekirdek ve toz haznesini boşaltın.

3. Çekirdek ve toz haznesini temizleyin.

4. Tortu haznesini temizleyin

5. Süt haznesini boşaltın.

6. Süt haznesini ve hazne kapağını temizleyin.

7. Süt borusunun içini fırça ile temizleyin.

8. Emme filtresini iç fırçayla temizleyin.

13.2 Geçici olarak kullanım dışı bırakma (3 hafta kadar)
ü Makine kullanım yerine kalır.

1. Makineyi otomatik olarak temizleme işlemini
gerçekleştirin. Temizleme [} 45]

2. Güç tasarrufu modunu çağırın.

3. Makineyi elektrik hattından ayırın.

4. Makineye su bağlantısı yapılacağı zamanlarda su
beslemesini kapatın.

5. İlave cihazları temizleyin.

6. İlave cihazları kapatın ve elektrik hattından
ayırın.

13.3 Uzun süre kullanım dışı bırakma

NOT
Uzun süre kullanım dışı bırakma ve depolama sonrasında fonksiyon kaybı
Makineyi daha ileri bir dönemde tekrar çalıştıracağınız zaman kesinlikle servise başvurmanız önerilir. Kahve
makinesini kullanmadan önce bakımı, kurulumu ve temizliği yapılmalıdır.

a) Kurallara uygun bir kullanım dışı bırakma ve depolama işlemi için lütfen Franke servis ekibi ile iletişime geçin.

b) Kahve makinenizin servis teknisyeni tarafından boşaltılmasını sağlayın.

c) Kahve makinesi 6 aydan daha uzun bir süre sonra tekrar kullanmadan önce bir bakım işlemi gerekli olabilir.
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13.4 Taşıma ve depolama
Makineyi taşıdığınız ve depoladığınız esnada mekanik hasarlardan ve doğayı kötü yönde etkileyebilecek olaylardan
kaçının.

Makineyi aşağıdaki durumlara karşı koruyun:

– Sarsıntı
– Toz
– Güneş ışınları
– Düşme ve devrilme
– Taşıma esnasında kayma
– Don, makine tamamen boşaltılmadığı sürece

Aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir:

– Tamamen boşaltılmış makinede −10 – 50 °C izin verilen sıcaklıklar
– Nem: Maks. %80
– Dayanıklı ve yeterli duruş güvenliği ve bağlantı
– Makine dik durmalıdır
– Makine ve sistem boş olmalıdır
– Makine ve diğer parçalar mümkünse orijinal paket içerisinde paketlenmiş olmalıdır

13.5 Uzun depolama veya kullanım dışı süresi sonunda yeniden işletime
alma

NOT
Kullanım dışı hasarları
Makinenin 6 aydan daha uzun bir süre depolanması veya kullanım dışı bırakılması halinde bazı yapı parçaları düzgün
çalışmayabilir.

a) Makinenizin bakımdan geçirilmesi ve tekrardan işletime alınması için servisle görüşün.
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14 PARÇALARI İMHA ETME
Sarf malzemelerinin bertaraf edilmesi

– Kullanılmayan temizlik maddelerinin bertarafı için etiketine bakın.
– Temizlik haznesi veya damlama çanağında bulunan sıvıyı atık su sistemi üzerinden tahliye edin.

Makine ve cihazların bertaraf edilmesi

Bu makine elektrikli ve elektronik eski cihazlara ilişkin 2012/19/AB Avrupa Direktifine (Atık Elektrikli Ve Elektronik
Cihazlar - WEEE) uygundur ve ev çöpleri ile birlikte atılmamalıdır.

Elektronik parçaları ayrıca bertaraf edin.

Plastik parçaları etiketlerinde yazan talimatlara uygun şekilde bertaraf edin.

Kahve makinesini iki kişi taşıyın.
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15 TEKNİK BİLGİLER
15.1 DIN 18873-2:2016-02 uyarınca performans bilgileri

Saatlik performans Tekli dağıtım sistemi

(Fincan/s)

Çift dağıtım sistemi

(Fincan/s)

Espresso 160 238

Kahve/Café crème 109 141

Sıcak su (200ml) 164 -

Cappuccino 149 180

Latte macchiato 108 175

Sütlü kahve 135 185

Sıcak çikolata 129 -

15.2 Kahve makinesine yönelik teknik bilgiler
Ağırlık Yakl. 58 kg

Çekirdek haznesi Olası tipler: 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 veya 2 x 0,6 kg + 1 x 0,6
kg, kilitlenebilir

Toz haznesi Bir veya iki ayrı toz haznesi (çikolata veya süz tozu için),
kilitlenebilir

Isıtma kazanı Hacim: 0,9 l

İşletim basıncı: 800 kPa (8 bar)

Güç: 2,5 kW

Sıcak su ısıtıcı Hacim: 0,9 l

İşletim basıncı: 800 kPa (8 bar)

Güç: 2,5 kW

Buhar ısıtıcı Hacim: 0,9 l

İşletim basıncı: 250 kPa (2,5 bar)

Güç: 2,5 kW

Atık su haznesi (harici) 16 l

Çevre koşulları Hava nemliliği: maks. %80

Çevre sıcaklığı: 5–32 °C

Gürültü emisyonu <70 dB(A)

15.3 Kahve makinesi elektrik bağlantıları
Tip Gerilim Bağlantı Güç Sigorta Frekans

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 Gerilim Bağlantı Güç Sigorta Frekans

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)

Deniz modeli

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 Elektrik kablosu

Ülke Ürün numarası Fiş

CN 560.0005.151

Tayvan 560.0006.625

Tayvan 560.0006.636

CH 560.0535.235

AB 560.0535.302

ABD 560.0004.971 ---

AB 560.0003.513

CH 560.0003.514

EU, CN 560.0004.939 ---

Deniz modeli 560.0537.607 ---

JP, EU 560.0000.160 ---

AB, JP 560.0003.575 ---
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