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لسالمتك١
المقصود االستخدام١۔١

القهوة ماكينة١۔١۔١
 ماكينة تجارية مخصَّصة إلعداد المشروبات ومصمَّمة لالستخدام في خدمة األغذية وفي المكاتب وغيرها من البيئاتA800تُعد –

المشابهة.

 لمعالجة حبوب القهوة الكاملة والقهوة المطحونة والمسحوق المناسب لألجهزة اآللية والحليب الطازج.A800صُمِّمت ماكينة –

 مخصَّصة لتحضير المشروبات وفقًا للتعليمات والبيانات الفنية التالية.A800إن ماكينة –

 لالستخدام في األماكن المغلقة.A800صُمِّمت ماكينة –

:يلي ما مالحظة يُرجى

 في األماكن المفتوحة.A800ال يمكن استخدام ماكينة –

اإلضافية الوحدات٢۔١۔١

التبريد وحدة
تُستخدَم وحدة التبريد بشكلٍ حصري للحفاظ على برودة الحليب أثناء تحضير مشروبات القهوة باستخدام ماكينة القهوة. ال تستخدم إال–

 درجات مئوية).5حليب مبرَّد مُسبقًا (تتراوح درجة حرارته بين درجتين مئويتين و

.Frankeال تستخدم إال مادة تنظيف أجهزة الحليب المُقدَّمة من –

:يلي ما مالحظة يُرجى

قد تترك مواد التنظيف األخرى رواسب في جهاز الحليب.–

الفناجين مدفأة
يتمثَّل الغرض الوحيد من مدفأة الفناجين في التسخين المُسبَق لفناجين وأكواب القهوة المُستخدَمة عند تحضير المشروبات.–

:يلي ما مالحظة يُرجى

مدفأة الفناجين ليست مصمَّمة لتجفيف مناشف األطباق وال غيرها من األقمشة. وليس من الضروري تغطية الفناجين لتدفئتها.–

Flavor Station
 هو نقل النكهات والروائح السائلة األخرى الالزمة لتحضير المشروبات.Flavor Stationالغرض الوحيد لوحدة –

:يلي ما مالحظة يُرجى

 لضخ سوائل غليظة القوام مثل صوص الشوكوالتة.Flavor Stationلم تُصمَّم وحدة –

 غير مناسبة لتخزين المواد الكحولية أو المتفجّرة.Flavor Stationإنّ وحدة –

المحاسبة نظام
يمكن استخدام نظام المحاسبة مع طرق دفع متنوّعة وفقًا إلصدار النظام. أمثلة: الدفع بالنقود أو البطاقات أو أنظمة الدفع–

المخصَّصة لألجهزة الجوَّالة.

القهوة ماكينة الستخدام األساسية المتطلبات٢۔١
 لالستخدام من قِبَل عاملين مدرَّبين.A800صُمِّمت ماكينة –

. وهذا ال ينطبق على استخدام الماكينة فيA800وبالتالي، يجب قراءة دليل االستخدام وفهمه جيدًا من قِبَل كل عامل على ماكينة –
قطاع الخدمة الذاتية.
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يجب مراقبة ماكينات الخدمة الذاتية دائمًا لحماية مستخدميها.–

 أو الوحدات اإلضافية قبل قراءة هذا الدليل بالكامل وفهمه تمامًا.A800ال تحاول تشغيل ماكينة –

 أو الوحدات اإلضافية إذا لم تكن ملّمًا بالوظائف المتنوّعة للماكينة والوحدات.A800ال تستخدم ماكينة –

 أو الوحدات اإلضافية.A800 في حالة تلف خطوط توصيل ماكينة A800ال تستخدم ماكينة –

 أو الوحدات اإلضافية أو ملئها على النحو المنشود.A800 ما لم يتم تنظيف ماكينة A800ال تستخدم ماكينة –

 والوحدات اإلضافية.A800 سنوات باستخدام ماكينة 8ال يُسمح لألطفال دون سن –

يجب أال يستخدم األطفال أو األشخاص ذوو القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية–
 والوحدات اإلضافية إال تحت إشراف، كما يجب عدم السماح لهمA800المحدودة ماكينة 

 والوحدات اإلضافية.A800بالعبث بماكينة 

 والوحدات اإلضافية.A800ال يُسمَح لألطفال بتنظيف ماكينة –

)ANSI (للمعايير األمريكي القومي للمعهد وفقًا السالمة تعليمات تفسير٣۔١
يجب مراعاة تعليمات السالمة التالية لضمان السالمة الشخصية وحماية البضائع المادية.

يشير الرمز وكلمة التنبيه إلى شدة الخطورة.

تحذير 
إصابة حدوث إلى يؤدي قد وشيك خطر وجود إلى" خطر "كلمة تشير. مُحتمَل خطر وجود إلى" تحذير "كلمة تشير

.تجنُّبه يتم لم إن الوفاة أو خطيرة

تنبيه 
.تجنُّبه يتم لم إذا متوسطة أو بسيطة إصابة حدوث إلى يؤدي قد خطير موقف إلى" تنبيه "كلمة تشير

إشعار
.للتلف الماكينة تعرُّض خطورة إلى انتباهك" مالحظة "كلمة تلفت
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اإلضافية والوحدات القهوة ماكينة استخدام عند السالمة بشأن عامة مخاوف٤۔١

تحذير 
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

يمكن أن تؤدي أسالك الطاقة أو الخطوط أو الوصالت التالفة إلى الصعق الكهربائي.

ال تحاول توصيل أي أسالك طاقة أو خطوط أو وصالت تالفة بمصدر اإلمداد بالتيار.)١

استبدِل كبالت الطاقة أو الخطوط أو الوصالت التالفة. )٢
إذا كان سلك الطاقة مثبَّتًا بشكلٍ دائم، فاتصل بفني الصيانة. وإال، فاطلب سلك طاقة جديد وأصلي واستخدمه.

تأكَّد من عدم قرب الماكينة وسلك الطاقة من أي أسطح ساخنة كأفران أو مواقد الغاز أو الكهرباء.)٣

تأكَّد من عدم التواء سلك الطاقة وال احتكاكه بحوافٍ حادة.)٤

تحذير 
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

يمكن أن تؤدي السوائل/الرطوبة التي تدخل الماكينة أو التسريبات إلى الصعق الكهربائي.

ال توجِّه أبدًا أي سوائل أو نوافير بخار إلى الماكينة.)١

ال تسكب أي سوائل على الماكينة.)٢

ال تغمر الماكينة في أي سائل.)٣

افصل الماكينة عن مصدر اإلمداد بالتيار في حالة حدوث تسرُّب أو إذا وصلت السوائل/الرطوبة إلى الماكينة.)٤

تحذير 
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

قد يؤدي استخدام األنظمة الكهربائية أو إصالحها أو صيانتها بشكلٍ غير صحيح إلى الصعق الكهربائي.

يمكنك إصالح األجزاء الكهربائية باالستعانة بخبرات فنيي الصيانة وباستخدام قطع الغيار األصلية.)١

لتنفيذ أعمال صيانة الماكينة، استعِن باألشخاص المؤهَّلين والمصرَّح لهم بذلك فقط.)٢

تحذير 
االختناق خطر

يمكن أن تتسبَّب مواد التغليف البالستيكية في اختناق األطفال.

احرص على عدم وصول األطفال إلى مواد التغليف البالستيكية.)١
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تحذير 
بحروق اإلصابة خطر

يمكن أن تتسبَّب أسطح التسخين لمدافئ الفناجين في اإلصابة بحروق أو نشوب حريق.

ال تلمس األسطح الساخنة لمدفأة الفناجين.)١

في حالة اإلصابة بحروق: برِّد المنطقة المصابة على الفور، واستشِر طبيبًا إن اقتضت خطورة اإلصابة ذلك.)٢

ال تضع أي شيء قابل لالشتعال على مدفأة الفناجين.)٣

تحذير 
ساخن لسائل التعرُّض خطر

يتكرر خروج الماء الساخن أثناء عملية الشطف.

أبقِ يديك بعيدتين عن مزاريب الماكينة وفوّهاتها خالل هذه العملية.)١

ال تضع أي شيء على شبكة القطرات.)٢

في حالة التعرُّض النسكاب سوائل ساخنة: برِّد المنطقة المصابة على الفور، واستشِر طبيبًا إن اقتضت خطورة اإلصابة ذلك.)٣

تحذير 
ساخن لسائل التعرُّض خطر

يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة إلى اإلصابة بحروق.

توخَّ الحذر من المشروبات الساخنة دائمًا.)١

ال تستخدم إال أواني الشرب المناسبة.)٢

تحذير 
ساخن لسائل التعرُّض خطر

تتسرَّب السوائل الساخنة والبخار أثناء عملية التنظيف ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اإلصابة بحروق.

أبقِ يديك بعيدتين عن مزاريب الماكينة وفوّهاتها خالل هذه العملية.)١

تحذير 
اإلصابة خطر

إذا وصلت أجسام غريبة إلى قُمع حبوب القهوة أو المطحنة، فقد تتطاير شظايا منها مؤديةً إلى وقوع إصابات.

ال تضع أي أجسام غريبة في قُمع حبوب القهوة أو المطحنة.)١
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تنبيه 
القَطع بفعل السحجات/الجروح

يمكن أن تسبِّب آلية تغذية قُمع المسحوق جروحًا أو سحجات.

توخَّ الحذر عند تنظيف قُمع المسحوق.)١

تنبيه 
المنظِّفات بسبب الجلد التهاب

يمكن أن تؤدي أقراص التنظيف ومواد تنظيف جهاز الحليب ومزيل الترسُّبات إلى التهاب الجلد.

انتبه لتحذيرات الخطر المكتوبة على مُلصَق المنظِّف المعني.)١

تجنَّب مالمسة المنظِّف لعينيك وجلدك.)٢

اغسل يديك بعد مالمسة المنظِّف.)٣

يجب أال تتسرَّب المنظِّفات إلى المشروبات.)٤

تنبيه 
الجراثيم تكوُّن بسبب الصحية المخاطر

يمكن أن يؤدي التنظيف غير الكافي إلى تراكم بقايا الطعام في الماكينة وفي المخارج، وبالتالي تلويث المنتجات.

ال تستخدم الماكينة إال إذا تم تنظيفها وفقًا للتعليمات.)١

نظِّف الماكينة يوميًا وفقًا للتعليمات.)٢

أبلِغ القائمين على تشغيل الماكينة بتدابير التنظيف الضرورية.)٣

تنبيه 
الجراثيم تكوُّن بسبب الصحية المخاطر

عندما ال تُستخدَم الماكينة لفترات طويلة، قد تتراكم بعض البقايا.

نظِّف الماكينة في حالة عدم استخدامها لفترات طويلة (أكثر من يومين).)١

تنبيه 
الطحالب تكوُّن بسبب الصحية المخاطر

يمكن أن يؤدي استخدام فلتر ماء لفترة طويلة إلى تراكم الطحالب.

استبدل فلتر الماء عند مطالبتك بذلك من قِبَل الماكينة.)١
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تنبيه 
العفن تكوُّن

يمكن أن يتكوَّن العفن على حبوب القهوة المطحونة.

أفرِغ وعاء الحبوب المطحونة ونظِّفه مرة يوميًا على األقل.)١
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الرموز شرح٢
الدليل في المُستخدَمة الرموز١۔٢

االتجاه١۔١۔٢

الوصفالرمز

نظِّف المكوّنات باستخدام طريقة الخمس خطوات.

يشير هذا الرمز إلى تلميحات واختصارات ومعلومات إضافية

المتطلّبات األساسية للخطوات اإلضافية

النتيجة أو النتيجة الفورية للخطوات اإلضافية

البرنامج في المُستخدَمة الرموز٢۔٢

الماكينة إعدادات بين للتنقُّل المُستخدَمة الرموز١۔٢۔٢

الوصفالداللةالرمز

إللغاء التحضيرزر اإللغاء

للتنقُّل خالل القوائم متعددة الصفحاتاختيار الصفحة السابقة/التالية

لبدء التحضيرزر البدء

المعلومات لوحة على الرموز٢۔٢۔٢

في حالة إضاءة أحد الرموز على لوحة المعلومات، يمكن عرض معلومات وتعليمات إضافية من خالل النقر على الرمز. يُرجى الرجوع

 " للحصول على المساعدة في حالة حدوث خطأ.]77 |استكشاف األعطال وإصالحها [إلى فصل " 

الوصفالداللةالرمز

الستدعاء مستوى الصيانةFrankeشعار 

يجب تنظيف الماكينة و/أو صيانتهاالصيانة/التنظيف

قُمع حبوب القهوة فارغ أو غير مركَّب بشكل صحيححبوب القهوة

يجب إفراغ وعاء الحبوب المطحونةوعاء الحبوب المطحونة
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الوصفالداللةالرمز

يجب شطف الماكينة أو يجري شطفهاالشطف

المنتج

الدفع نشطالدفع

الصور اإلعالنية

شاشة التوقُّف

لضبط درجة السطوعدرجة السطوع

يجري نقل البياناتنقل البيانات

عدّاد المنتجات الفردية

التفضيالت الفردية

معلومات

الماكينة غير نشطة

لنقل الماكينة إلى وضع االستعدادالماكينة في وضع االستعداد

First Shotنظام التسخين المُسبَق

الباب مفتوح.الباب

يمكن تعيين زر "الوظائف المفضَّلة" للوظائف التي يتكرر استخدامهاالوظائف المفضَّلة

الصيانة/التهيئة/اإلدارة

المطحنة نشطةحبوب القهوة على اليسار/اليمين
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الوصفالداللةالرمز

إلعداد ضعف كمية المشروب (إخراج ضعف الكمية)ضعف الكمية

قهوة مطحونة

مشروب الشوكوالتة الساخن

الحليب البارد

وعاء الحليب فارغ أو غير مركَّب بشكل صحيحالحليب

)CleanMasterمادة تنظيف جهاز الحليب فارغة (مادة تنظيف جهاز الحليب

الخطأ لرسائل التوضيحي الوصف٣۔٢۔٢
ال يمكن تحضير المشروبات المظلَّلة. الرمز المضيء على لوحة المعلومات ينقلك إلى رسالة الخطأ.

Cappuccino

11:35
2018-09-06

إذا تأثَّر الجهاز بالكامل بخطأ ما، فستظهر رسالة الخطأ تلقائيًا.

Close

The door is open. Please close door.

2018-09-06
11:35

الخطأ لرسائل اللوني الترميز

التوقُّف المؤقت

ال يزال الجهاز يؤدي وظيفته على أكمل وجه

يؤدي الجهاز وظائف محدودة
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بعض الموارد أو جميعها مُقفَل
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التسليم نطاق٣

Frankeقد يختلف نطاق التسليم باختالف تهيئة الجهاز. يمكن الحصول على ملحقات إضافية مباشرة من تاجر التجزئة أو من 
Kaffeemaschinen AG في مدينة Aarburg.بسويسرا 

العنصر رقمالعنصر وصف

567.0000.010 قطعة)100أقراص تنظيف (

567.0000.016أقراص التنظيف (الصين)

567.0000.002أقراص التنظيف (الواليات المتحدة األمريكية/كندا)

567.0000.005مادة تنظيف جهاز الحليب (زجاجة الجرعات)

مادة تنظيف جهاز الحليب (زجاجة الجرعات)

(الواليات المتحدة األمريكية/كندا)

567.0000.003

560.0003.728فُرش تنظيف

فرشاة ذات خيوط مجدولة

)SU05(خيار 

560.0001.019
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العنصر رقمالعنصر وصف

فرشاة الخرطوم

)FM/MS(خيار 

560.0007.380

560.0003.716فرشاة تنظيف

560.0002.315قطعة قماش من األلياف الدقيقة

560.0003.876مفتاح ضبط المطحنة

560.0522.696مفتاح ربط خرطوم/أداة تهوية

560.0003.285 غيغابايت)USB) 4فالشة تخزين 

560.0002.653كأس القياس

560.0484.609صفيحة شبكة القطرات

560.0583.925مجموعة األدلة
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العناصر تحديد٤
المُلصَقات لوحات موضع١۔٤

القهوة ماكينة١۔١۔٤

تقع لوحة المُلصَق لماكينة القهوة في الجدار الداخلي األيمن بجانب وعاء الحبوب المطحونة.

٢SU12۔١۔٤
 في حجرة التبريد.SU12تقع لوحة المُلصَق لوحدة 

٣SU05۔١۔٤

 في الجانب الداخلي من الباب.SU05تقع لوحة المُلصَق لوحدة 

٤FS3/FS6۔١۔٤
 في الجزء الداخلي من الماكينة.Flavor Stationتقع لوحة المُلصَق لوحدة 

٥CW۔١۔٤
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تقع لوحة المُلصَق لمدفأة الفناجين في الجانب الداخلي من اللوحة الخلفية في الركن السُفلي األيسر.

النوع مفتاح٢۔٤

القهوة ماكينة١۔٢۔٤

الوصفالرمز

A800(جهاز آلي بالكامل) ماكينة القهوة

Aالسلسلة: 

800الحجم الكلي: 

1Gمطحنة واحدة

2Gمطحنتان

3G3مطاحن 

1Pقُمع مسحوق واحد

2Pقُمعان للمسحوق

ECEasyClean

FMFoamMaster(حليب ساخن وبارد ورغوة ساخنة وباردة للحليب) 

H1موزِّع مياه ساخنة

S1عصا البخار

S2Autosteam(عصا البخار مع مستشعر درجة الحرارة) 

S3Autosteam Pro(عصا البخار مع مستشعر درجة الحرارة وقوام رغوة الحليب القابل للبرمجة) 

اإلضافية الوحدات٢۔٢۔٤

الوصفالرمز

1C1Mماكينة قهوة واحدة، نوع واحد للحليب

1C2Mماكينة قهوة واحدة، نوعا حليب

2C1Mماكينتا قهوة، نوع حليب واحد

2C2Mماكينتا قهوة، نوعا حليب

ACوحدة المحاسبة

CWمدفأة الفناجين

ECEasyClean

FMFoamMaster(حليب ساخن وبارد ورغوة ساخنة وباردة للحليب) 

FS3Flavor Station مضخات للنكهات3 مع 

NM) ماكينة بدون جهاز حليبNoMilk(

SU05 EC لتر) مع التنظيف بنظام 10وحدة تبريد (أقل من EasyClean

SU12 CM لتر) مع التنظيف بنظام 10وحدة تبريد (أكبر من أو يساوي CleanMaster

SU12 EC لتر) مع التنظيف بنظام 10وحدة تبريد (أكبر من أو يساوي EasyClean

UC05 لتر)10وحدة تبريد أساسية (أقل من 

UT12 EC لتر) مع التنظيف بنظام 10وحدة تبريد أسفل المنضدة (أكبر من أو يساوي EasyClean
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الماكينة وصف٥
القهوة ماكينة١۔٥

مقدمة
 مع كثير من الخيارات. لتزويدك بنظرة عامة على ماكينتك، فيما يلي رسم توضيحي لنموذج تهيئة الماكينة. يُرجى العلم أنA800ّتتوفّر ماكينة 

تهيئة ماكينة القهوة الخاصة بك قد تختلف عن تلك الموضحة هنا.

القطرات بشبكة القطرات صينية

القالّب اليدوي اإلدخال غطاء
القهوة حبوب قُمع

الساخنة المياه مزراب

)اختياري (المسحوق قُمع

 10.4مقاس لمسية شاشة (المشغِّل لوحة
)بوصات

لالرتفاع التلقائي الضبط إمكانية مع مزراب

)اختياري (البخار عصا

زر مع األمامي الباب قفل
القفل إلغاء

القياسية المكوّنات١۔١۔٥
مطحنة واحدة (الجانب الخلفي األيسر)–

مزراب للمياه الساخنة–

مزراب مع إمكانية الضبط التلقائي لالرتفاع–

وصلة المياه–

–CleanMaster

االختيارية المكوّنات٢۔١۔٥
–iQFlow

مطحنة ثانية (الجانب الخلفي األيمن)–

مطحنة ثالثة–
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قُمع المسحوق (الجانب األيمن)–

قُمع مسحوق ثانٍ (الجانب األيسر)–

عصا البخار–

 لتسخين الحليب تلقائيًاAutosteamوظيفة –

 لتشكيل/إضافة رغوة الحليب تلقائيًاAutosteam Proوظيفة –

نوعا حليب–

مجرى الحبوب المطحونة–

مزراب لإلبريق–

قُمع قابل للقفل لحبوب القهوة والمسحوق–

]32 |أرجل قابلة للتعديل [أرجل مرتفعة قابلة للتعديل –

مستشعر الفنجان/الكوب–

خزّان مياه خارجي–

–First Shot

M2Mالتحضير للقياس عن بُعد/–
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القهوة ماكينة مكوّنات٣۔١۔٥

القهوة حبوب قُمع

القهوة تحضير وحدة

المطحونة الحبوب وعاء

القطرات شبكة مع) دائمًا مُثبَّتة (القطرات صينية

اختياري (الصرف مياه خزّان )

المسحوق قُمع
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اإلضافية الوحدات٢۔٥

EasyClean نظام مع التبريد وحدة مكوّنات١۔٢۔٥

وعاء الحليب

المفتاح

شاشة عرض درجة الحرارة

وعاء التنظيف

مفتاح التشغيل/اإليقاف



Franke Kaffeemaschinen AG ٥ | وصف الماكينة

دليل المستخدم 25

SU12 FM EC التبريد وحدة٢۔٢۔٥

نظام التنظيف اآللي–

يمكن تركيب وصالت على الجانبين األيسر واأليمن من الماكينة–

وحدة قابلة للقفل–

األشكال
 لترًا12 مع وعاء حليب سعة SU12وحدة –

 لتر4.5 مع وعائي حليب صالحين الستخدام نوعي حليب وسعة الوعاء الواحد SU12وحدة –

 لتر4.5 مع وعائي حليب صالحين لالتصال بماكينتي قهوة وسعة الوعاء الواحد SU12 Twinوحدة –

 لترًا12 التي يتم تركيبها تحت المنضدة مع وعاء حليب سعة UT12 FMوحدة تبريد –

4.5 التي يتم تركيبها تحت المنضدة مع وعائي حليب صالحين لالتصال بماكينتي قهوة وسعة الوعاء الواحد UT12 FM Twinوحدة –
لتر

 (يمكن تجميع الوحدة وتركيبها أسفل المنضدة)MUوحدة –
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٣Flavor Station FS3۔٢۔٥

 لزيادة عروضك بما يصلFlavor Station لك كخيار لصنع مشروبات غير معتادة. يمكنك استخدام وحدة Flavor Stationتتوفر وحدة 
إلى ثالثة أطعُم مختلفة.

الفناجين مدفأة٤۔٢۔٥
لالستمتاع بالقهوة بأفضل مذاق، ال بُد من تسخين الفناجين مُسبقًا. مدفأة الفناجين التي تتضمَّن أربعة أرفف قابلة للتسخين هي الخيار

المثالي لماكينتك.

المحاسبة نظام٥۔٢۔٥
يعمل نظام المحاسبة على معالجة جميع معامالت الدفع وتسجيل جميع بيانات المحاسبة.

الواجهات:

–VIP
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أنظمة الدفع:

أداة التحقُّق من النقود–

أداة تغيير النقود–

أدوات قراءة البطاقات–

التشغيل أوضاع على عامة نظرة٣۔٥
يعتمد وضع التشغيل المناسب على كيفية استخدام ماكينة القهوة، ومجموعة المشروبات المحضَّرة، وتفضيالت زبائنك. 

سيساعدك فني الصيانة على ضبط وضع التشغيل المناسب بكل سرور.

المستخدم واجهة١۔٣۔٥

Espresso Espresso - 10 s Espresso - 15 s

Espresso - 20 s TeaCoffee

17:11
08.03.2018

1

2

 لالنتقال بين مستويات الصيانةFrankeيُستخدم زر 1
وتحديد المنتجات.

يمكنك االنتقال لألمام أو للخلف.2

Cash Register تشغيل وضع٢۔٣۔٥
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Cash Registerهو وضع التشغيل الخاص باستخدام نظام الخدمة غير الذاتية. يمكنك إضافة المزيد من الطلبات أثناء تحضير ماكينتك ألحد 
المشروبات.

المستخدم واجهة بنية
 صفحات. يظهر عمود بالخيارات المحتملة وحالة اإلنتاج وقائمة االنتظار5: تحديد المنتج، ما يصل إلى 1المستوى –

 زرًا لتحضير المنتجات لكل صفحة16 أزرار أو 9 أو 4: عرض 2المستوى –

الفردية التعديالت
 منتجات بكل صفحة4×4 أو 3×3 أو 2×2العرض على الشاشة: –

الوصف التوضيحي: صورة واقعية مرسومة–

Quick Select التشغيل وضع٣۔٣۔٥

Espresso Espresso - 10 s Espresso - 15 s

Espresso - 20 s TeaCoffee

17:11
08.03.2018

 اإلعداد القياسي للخدمة الذاتية. بمجرد اختيار زبونك ألحد المشروبات، يمكنه تعديله في الخطوة الثانيةQuick Selectيُعد وضع التشغيل 
في حالة تنشيط خيارات المنتجات.

بنية واجهة المستخدم:

 صفحات5: تحديد المنتج، ما يصل إلى 1المستوى –

 زرًا لتحضير المنتجات على الشاشة لكل صفحة وتحديد خيارات20 أو 12 أزرار أو 6، وعرض Drink Selection: حالة 2المستوى –
المنتج وبدء التحضير (في حالة التنشيط)

التعديالت الفردية:

 منتجات بكل صفحة5×4 أو 4×3 أو 3×2العرض على الشاشة: –

Credit Modeتنشيط –

الترتيب الفردي للمشروبات–

Credit Mode مع Quick Select التشغيل وضع٤۔٣۔٥

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

:الشاشة عرض

أسعار المنتجات–



Franke Kaffeemaschinen AG ٥ | وصف الماكينة

دليل المستخدم 29

الرصيد–

الرصيد الناقص–

. Credit Mode، ال يمكنك إضافة أي خيارات مشروبات باستخدام تهيئة Drink Selectionعند تنشيط الحالة 
Activate. اختَر Set machine > 1.12 Payment 1 ضمن القسم My settings في قائمة Credit Modeيمكنك تنشيط اإلعداد 

payment.

Inspire Me التشغيل وضع٥۔٣۔٥
 مناسب على نحو خاص للخدمة الذاتية. يمكن تقسيم المشروبات إلى مجموعات. ويمكنك بالتالي تقديم نظرةInspire Meوضع التشغيل 

عامة واضحة عن المشروبات المعروضة لزبائنك.

بنية واجهة المستخدم:

 بطاقات قائمة مع التحديد المرشَّح مسبقًا6: ما يصل إلى 1المستوى –

 صفحات لكل بطاقة قائمة5: ما يصل إلى 2المستوى –

 زرًا للمنتجات لكل صفحة12 أزرار أو 6: 3المستوى –

التعديالت الفردية:

إنشاء بطاقات القائمة–

الترتيب الفردي للمشروبات–
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التركيب٦
التحضيرات١۔٦

).RCCBيجب أن تكون وصلة التيار الخاصة بماكينة القهوة محمية بقاطع دائرة يعمل بالتيار المتبقي (–

يلزم توفُّر إمكانية قطع التيار عن كل طرف توصيل لوحدة اإلمداد بالتيار باستخدام مفتاح.–

، باإلضافة إلى اللوائح الفيدرالية والحكومية]32 |متطلّبات مصدر اإلمداد بالمياه [يجب أن تفي وصلة المياه الرئيسية بالمعيار –

والمحلية.

يجب توصيل ماكينة القهوة بمصدر اإلمداد بالمياه من خالل مجموعة الخراطيم المُقدَّمة. ال تستخدم أي خراطيم مياه أخرى قد تكون–
لديك.

 كجم). يجب أن تكون لوحة المشغِّل على مستوى النظر.150تأكَّد من توفُّر صينية أكواب مستقرة ومريحة (أدنى سعة تحميل –

يجب أن تكون قد أكملت هذه التحضيرات قبل أن يستطيع أحد فنيي الصيانة تركيب ماكينة القهوة لك. سيركِّب لك فني الصيانة ماكينة
القهوة ويشرع في تنفيذ عملية بدء التشغيل ألول مرة. كما سيشرح لك الوظائف األساسية للماكينة.

األخرى اإلضافية والوحدات SU12 وحدة مع القهوة ماكينة أبعاد٢۔٦
األبعاد محددة بالملليمتر.
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إشعار
المفرطة السخونة ضرر

في حالة صِغَر المسافات الفاصلة فوق الماكينة وحولها، قد يؤدي ذلك إلى السخونة المفرطة للماكينة وحدوث أعطال بها.

يُرجى الحفاظ على أبعاد التركيب ومسافات الخلوص الموضّحة.)١

تأكّد من عدم حجب مسافات الخلوص.)٢
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خرطوم للتغذية العبورية في المنضدة

للتعديل قابلة أرجل١۔٢۔٦
 مم. كما تتوفّر أرجل أطول بشكلٍ اختياري يمكن تعديلها أيضًا.40يتضمّن نطاق التسليم أرجل قابلة للتعديل يبلغ ارتفاعها 

الكلي االرتفاعللتعديل القابلة األرجل ارتفاع

 مم790 مم = 40 مم + 750 مم40االرتفاع القياسي: 

 مم820 مم = 70 مم + 750 مم (اختياري)70

 مم850 مم = 100 مم + 750 مم (اختياري)100

بالمياه اإلمداد مصدر متطلّبات٣۔٦

المياه وصلة١۔٣۔٦

)kPa (0,8 – 8,0 bar 800 – 80ضغط المياه

l/sec 0,1> معدّل التدفُّق

C °25< درجة حرارة المياه

l = 1,5 m وخرطوم معدني G3/8صامولة وصل التوصيالت المرتبطة بوصلة المياه الرئيسية

استخدم مجموعة الخراطيم المُرفَقة فقط في عمل الوصالت

يجب أن تفي وصلة المياه الرئيسية بمتطلّبات البيانات الفنية وأن تمتثل للوائح الفيدرالية والحكومية والمحلية المعمول بها.–

يجب أن تتضمَّن وصلة المياه الرئيسية جهازًا لمنع االرتجاع.–



Franke Kaffeemaschinen AG ٦ | التركيب

دليل المستخدم 33

يجب تزويد وصلة المياه الرئيسية بصمام إغالق وصمام الرجعي مع فلتر يعمل عكس التيار ويسهُل الوصول إليه ألغراض الفحص–
والمعاينة. يلزم توفُّر إمكانية إزالة الفلتر للتنظيف.

يجب عدم استخدام المياه الناجمة عن نظام إزالة الكالسيوم.–

)UL حلقة لكل بوصة على األقل (100فلتر يحتوي على –

المياه جودة٢۔٣۔٦

 درجات (إجمالي درجة عُسر المياه بالمقياس األلماني8 إلى 4من إجمالي عُسر الماء:
)dH GH((

 درجة (إجمالي درجة عُسر المياه بالمقياس14 درجات إلى 7من 
))fH GHالفرنسي (

 جزءًا لكل مليون (ملليغرام/لتر)140 إلى 70من 

105 جزءًا إلى 50) / من dH KH بالمقياس األلماني (6 إلى 3من عُسر الكربونات
أجزاء لكل مليون (ملليغرام/لتر)

7.5 إلى 6.5من المحتوى الحمضي/قيمة الحموضة

 ملليغرام/لتر0.5أقل من محتوى الكلور

 ملليغرام/لتر30أقل من محتوى الكلوريد

 جزءًا لكل مليون (ملليغرام/لتر)150 إلى 30من )TDSإجمالي المواد الصلبة الذائبة (

 ميكرو سيمنز/سم200 إلى 50من قابلية التوصيل الكهربائي (المُقاسة)

 ملليغرام/لتر0.3أقل من محتوى الحديد

اللون: شفاف–

المذاق: مذاق عذب ونقي–

النكهة: بال نكهة محسوسة–

ال توجد جسيمات تشير إلى وجود صدأ في الماء–

 ملليغرام/لتر)50 إلى 30 جزءًا لكل مليون (من 50 و30التناضح العكسي: يجب أن يتراوح مقدار محتوى المواد الصلبة الذائبة بين –
لمنع اإلفراط في ملء الغالّية.

التآكل خطر تقييم
يمكن استخدام المعادلة التالية للتقييم:

)] ×dH GHقابلية التوصيل المحسوبة = قابلية التوصيل المُقاسة [ميكرو سيمنز/سم] - (إجمالي العُسر المُقاس [بالمقياس األلماني (
العامل الثابت)

تُقاس قابلية التوصيل الكهربائي بوحدة ميكرو سيمنز/سم–

)dH GHيُقاس إجمالي عُسر المياه بالمقياس األلماني (–

]dH GH [ميكرو سيمنز/سم]/[30العامل الثابت = –

تآكل حدوث خطورةالمحسوبة الكهربائي التوصيل قابلية

منخفضة ميكرو سيمنز/سم200أقل من 

متزايدة ميكرو سيمنز/سم500 إلى 200من 

مرتفعة ميكرو سيمنز/سم500أكبر من 
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:الحساب طريقة على مثال

 ميكرو سيمنز/سم700تبلغ قابلية التوصيل الكهربائي –

)dH GH درجة بالمقياس األلماني (18ويبلغ إجمالي عُسر المياه المُقاس –

 ميكرو سيمنز/سم160 ميكرو سيمنز/سم) = 30 × 18 ميكرو سيمنز/سم - (700قابلية التوصيل الكهربائي المحسوبة = –

 ميكرو سيمنز/سم، مما يعني انخفاض مستوى خطورة حدوث تآكل.160نتيجة هذه المعادلة هي 

المياه مصرف٣۔٣۔٦
 مم، الطول: متران16خرطوما صرف: القُطر: –

التوصيل بمصرف أقل ارتفاعًا–
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واإلفراغ الملء٧
القهوة حبوب ملء١۔٧

تحذير 
اإلصابة خطر

إذا وصلت أجسام غريبة إلى قُمع حبوب القهوة أو المطحنة، فقد تتطاير شظايا منها مؤديةً إلى وقوع إصابات.

ال تضع أي أجسام غريبة في قُمع حبوب القهوة أو المطحنة.)١

امأل قُمع حبوب القهوة بالحبوب.
امأل قُمع المسحوق بالمسحوق المناسب ألجهزة تحضير القهوة تلقائيًا.

إشعار
للمشروب الرديئة الجودة

يترسّب الزيت المتطاير من حبوب القهوة في الجزء الداخلي من قُمع حبوب القهوة في شكل طبقة رقيقة من الزيت. يتغيّر طعم هذا
الزيت المترسّب مع مضي الوقت ويؤثر على مذاق المشروبات التي يتم إنتاجها.

أزِل طبقة الزيت من الجزء الداخلي لقُمع حبوب القهوة يوميًا.)١

للقيام بذلك، استخدم قطعة قماش جافة أو قطعة قماش مبللة بالماء فقط.)٢

ال تستخدم أي منظِّفات، حيث إنّ تركيبتها تغيّر مذاق القهوة.)٣

ارفع غطاء قُمع حبوب القهوة..1

أضِف حبوب القهوة..2

ضع الغطاء مكانه..3
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المسحوق ملء٢۔٧

ارفع غطاء قُمع حبوب المسحوق..1

امأل قُمع المسحوق بالمسحوق المناسب ألجهزة تحضير.2
القهوة تلقائيًا.

ضع الغطاء مكانه..3

الحليب ملء٣۔٧

تنبيه 
المُبستَر غير الحليب في الجراثيم

قد تشكِّل الجراثيم الموجودة في الحليب غير المُبستَر خطورة صحية.

ال تستخدم أي حليب غير مُبستَر.)١

استخدم الحليب المُبستَر أو الحليب الذي يدوم طويالً فقط.)٢

إشعار
للمشروب الضعيفة الجودة

يمكن أن يؤدي التعامل الخاطئ مع الحليب إلى حدوث مشكالت في الجودة.

يجب ملء األوعية النظيفة فقط بالحليب.)١

 درجات مئوية).5ال تستخدم إال حليب مبرَّد مُسبقًا (تتراوح درجة حرارته بين درجتين مئويتين و)٢

ال تلمس الجزء الداخلي من وعاء الحليب وخراطيم الحليب وغطاء الحليب إال بعد تعقيم يديك أو ارتداء قفازين مخصَّصين)٣
لالستعمال لمرة واحدة.
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إشعار
القهوة ماكينة تلف

يمكن أن يؤدي استخدام السوائل الخاطئة إلى تلف الماكينة.

ال تضع الحليب إال في الوعاء المخصَّص له.)١

استخدم المياه ومنظِّف معتدل التركيز لتنظيف وعاء الحليب.)٢

يتم تحضير جهاز الحليب شبه آليًا بعد أي إجراء تنظيف أو ملء. الرجاء مراعاة التعليمات الموضّحة في رسائل األحداث. يجري الوصول
إلى رسائل األحداث من خالل لوحة المعلومات.

بالحليب SU05 EC وحدة ملء١۔٣۔٧

افتح الباب..1

فعِّل وحدة التبريد..2

ï.تظهر درجة الحرارة الحالية لحجرة التبريد

فك غطاء وعاء الحليب المُثبَّت به خرطوم الشفط وضعه.3
على سطح نظيف.

 لتر من الحليب البارد بحدٍ أقصى.5امأل الوعاء بـ .4

ثبِّت غطاء وعاء الحليب مكانه..5

ادفع وعاء الحليب لداخل حجرة التبريد بالكامل..6

أغلِق الباب..7
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SU12 لوحدة الحليب ملء٢۔٣۔٧

افتح الباب..1

فعِّل وحدة التبريد..2

ï.تظهر درجة الحرارة الحالية لحجرة التبريد

اسحب وعاء الحليب حتى يصبح الغطاء المنزلق لغطاء.3
الوعاء مرئيًا بالكامل.

ادفع الغطاء المنزلق إلى الخلف..4

امأل وعاء الحليب بالحليب المبرَّد..5

ادفع وعاء الحليب لداخل حجرة التبريد بالكامل..6

أغلِق الباب..7

Flavor Station وحدة ملء٤۔٧
 بالداخل على الجانب األيسر من اللوحة الخلفية.Flavor Stationيقع مفتاح تشغيل وحدة 

.Flavor Stationاستخدم المفتاح لفتح وحدة .1

.Flavor Stationاضغط زر التحرير وافتح وحدة .2

.Flavor Stationشغِّل وحدة .3

ارفع حامالت الزجاجات..4

.Flavor Stationضع الزجاجات في وحدة .5

اسحب حامالت الزجاجات ألسفل..6

أدخِل وصلة الخرطوم باتجاه الخرطوم ألعلى..7

أدخِل الخرطوم في الزجاجة..8

ادفع وصلة الخرطوم في الجزء العلوي من الزجاجة..9

.Flavor Stationأغلق وحدة .10

Flavor Station وحدة تحضير١۔٤۔٧

 في الحاالت التالية:Flavor Stationيجب تحضير وحدة 

خالل مرحلة بدء التشغيل األول للماكينة)١

عند استبدال إحدى زجاجات النكهات في كل مرة)٢

انتقِل إلى مستوى الصيانة..1

.Cleaning and maintenanceحدِّد .2

.Prepare Flavor Stationحدِّد .3

 وأكِّده.Startحدِّد الخيار .4

ï.يجري تحضير نوع النكهة

راعِ التعليمات التي تظهر على واجهة المستخدم..5

كرِّر هذه الخطوة مع كل زجاجة نكهة..6
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الطحن خشونة درجة ضبط٥۔٧

تحذير 
اإلصابة خطر

إذا وصلت أجسام غريبة إلى قُمع حبوب القهوة أو المطحنة، فقد تتطاير شظايا منها مؤديةً إلى وقوع إصابات.

ال تضع أي أجسام غريبة في قُمع حبوب القهوة أو المطحنة.)١

)560.0003.876مفتاح ضبط المطحنة (

يؤثر تغيير درجة خشونة الطحن على كمية القهوة. لذا، يجب معايرة المطاحن بعد ضبط درجة خشونة الطحن.

يمكن ضبط درجة خشونة الطحن على مراحل لكل مطحنة إذا لزم األمر.

اسحب شريحة القفل المنزلقة إلى األمام حتى تتوقّف عن.1
التحرُّك.

ارفع قمع حبوب القهوة وقُمع المسحوق ألعلى..2

اضبط درجة خشونة طحن حبوب القهوة باستخدام مفتاح.3
ضبط المطحنة إذا لزم األمر.

ïأدِر المفتاح في عكس اتجاه عقارب الساعة للحصول
على حبوب قهوة مطحونة بملمسٍ أنعم.

ïأدِر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة للحصول على
حبوب قهوة مطحونة بملمسٍ أخشن.

أعِد تركيب قُمع حبوب القهوة..4

تحقَّق من ملمس الحبوب المطحونة الناتجة واضبط درجة.5
الخشونة إذا لزم األمر.

ركِّب قُمع حبوب القهوة..6
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ادفع شريحة القفل المنزلقة بالكامل للداخل..7

القهوة حبوب قمع إفراغ٦۔٧

اسحب شريحة القفل المنزلقة إلى األمام حتى تتوقّف عن.1
التحرُّك.

ارفع قمع حبوب القهوة وقُمع المسحوق ألعلى..2

أفرِغ قُمع حبوب القهوة ونظِّفه وجفِّفه..3

ركِّب قُمع حبوب القهوة..4

ادفع شريحة القفل المنزلقة بالكامل للداخل..5

إشعار
الوظيفة تعطُّل

إذا لم يكن قُمع حبوب القهوة وقُمع المسحوق مُقفلَين بشكلٍ صحيح، فقد تتعطَّل وظيفة ماكينة القهوة وتسوء جودة المنتج.

ادفع شريحة القفل المنزلقة بالكامل للداخل.)١
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المسحوق قُمع إفراغ٧۔٧

إشعار
المسحوق من التلوُّث

يمكن أن يسقط المسحوق من قُمع المسحوق.

انقل قُمع المسحوق في وضع مستقيم متجهٍ ألعلى دائمًا مع التأكُّد من إغالقه.)١

تنبيه 
القَطع بفعل السحجات/الجروح

يمكن أن تسبِّب آلية تغذية قُمع المسحوق جروحًا أو سحجات.

توخَّ الحذر عند تنظيف قُمع المسحوق.)١

اسحب شريحة القفل المنزلقة إلى األمام حتى تتوقّف عن.1
التحرُّك.

ارفع قُمع المسحوق وفكّه..2

أفرِغ قُمع المسحوق ونظِّفه وجفِّفه..3

ركِّب قُمع المسحوق..4

ادفع شريحة القفل المنزلقة بالكامل للداخل..5

إشعار
الوظيفة تعطُّل

إذا لم يكن قُمع حبوب القهوة وقُمع المسحوق مُقفلَين بشكلٍ صحيح، فقد تتعطَّل وظيفة ماكينة القهوة وتسوء جودة المنتج.

ادفع شريحة القفل المنزلقة بالكامل للداخل.)١

المطحونة الحبوب وعاء إفراغ٨۔٧

إشعار
العفن تكوُّن

يمكن أن تؤدي بقايا القهوة إلى تكوُّن العفن.

أفرِغ وعاء الحبوب المطحونة ونظِّفه مرة يوميًا على األقل.)١

 على واجهة المستخدم.Door openتظهر رسالة ïافتح الباب..1
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أزِل وعاء الحبوب المطحونة..2

أفرِغ وعاء الحبوب المطحونة ونظِّفه وجففه..3

ركِّب وعاء الحبوب المطحونة وأغلِق باب الوعاء..4

التبريد وحدة إفراغ٩۔٧

إشعار
الفاسد الحليب

قد يؤدي التبريد غير الكافي أو سوء النظافة إلى فساد الحليب.

).C °5,0−2,0ال تستخدم إال حليب مبرَّد مُسبقًا ()١

ال تخزِّن الحليب في وحدة التبريد إال في حالة عمل وحدة التبريد. وفي حالة عدم عمل وحدة التبريد، أثناء الليل على سبيل المثال،)٢
خزِّن الحليب في ثالجة.

نظِّف ماكينة القهوة ووحدة التبريد مرة يوميًا على األقل.)٣

ال تلمس خرطوم الشفط والجزء الداخلي من وعاء الحليب وغطاء الحليب إال بعد تعقيم يديك أو ارتداء قفازين مخصَّصين)٤
لالستعمال لمرة واحدة.

ضع غطاء وعاء الحليب المُثبَّت به خرطوم الشفط على سطح نظيف فقط.)٥

تنبيه 
الجراثيم تكوُّن بسبب الصحية المخاطر

يمكن أن يؤدي التنظيف غير الكافي إلى تراكم بقايا الطعام في الماكينة وفي المخارج، وبالتالي تلويث المنتجات.

ال تستخدم الماكينة إال إذا تم تنظيفها وفقًا للتعليمات.)١

نظِّف الماكينة يوميًا وفقًا للتعليمات.)٢

أبلِغ القائمين على تشغيل الماكينة بتدابير التنظيف الضرورية.)٣
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افتح الباب..1

أخرِج وعاء الحليب..2

خزِّن الحليب في ثالجة أو تخلَّص منه إن اقتضى األمر.3
ذلك.

نظِّف وعاء الحليب واألجزاء المالمسة للحليب وحجرة.4
التبريد.

أدخِل وعاء الحليب النظيف..5

أوقِف تشغيل وحدة التبريد إذا لم تعُد مطلوبة. بعد إيقاف.6
التشغيل، ال تُغلق باب وحدة التبريد بالكامل، وإنما دعه

مفتوحًا قليالً لمنع تكوُّن الروائح الكريهة.
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المشروبات تحضير٨

تحذير 
ساخن لسائل التعرُّض خطر

يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة إلى اإلصابة بحروق.

توخَّ الحذر من المشروبات الساخنة دائمًا.)١

ال تستخدم إال أواني الشرب المناسبة.)٢

Quick Select باستخدام المشروبات تجهيز١۔٨
ضع إناءً مناسبًا تحت المزراب..1

حدِّد منتجًا..2

ï تظهر معاينة المنتجDrink Selection.

Extra Shot
...

2018-08-02
10:54

حدِّد خيارات المنتج..3

ابدأ التحضير بالضغط على الزر األخضر..4

ï.يبدأ التحضير

ï.تظهر شاشة تحديد المنتج عندما يصبح المشروب جاهزًا

Cash Register باستخدام المشروبات تحضير٢۔٨
عند تحضير عدة منتجات واحدًا بعد اآلخر، يُرجى مراعاة ما يلي:

تجهيز أواني شرب كافية الستخدامك.)١

يمكنك باستمرار إضافة منتجات جديدة إلى قائمة االنتظار أثناء التحضير.)٢

يمكنك تحديد منتجات ومسحها من قائمة االنتظار.)٣

ضع إناءً مناسبًا تحت المزراب..1

حدِّد خيارات المنتج..2

حدِّد منتجًا..3

ï.يبدأ التحضير
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أضِف مزيدًا من المنتجات إلى قائمة االنتظار حسب.4
حاجتك.

ابدأ التحضير لكل منتج في قائمة االنتظار بالضغط على.5
الزر األخضر.

ï.يبدأ التحضير التالي

ï.يظهر تحديد المنتج

ï.جميع المنتجات جاهزة

Inspire Me باستخدام المشروبات تجهيز٣۔٨
ضع إناءً مناسبًا تحت المزراب..1

تنقل عبر بطاقات القائمة..2

اضغط على بطاقة القائمة المطلوبة بإصبعك..3

ï.تظهر نظرة عامة على المشروبات

حدِّد منتجًا..4

ï تظهر معاينة المنتجDrink Selection.

حدِّد خيارات المنتج..5

ابدأ التحضير بالضغط على الزر األخضر..6

ï.ينخفض مستوى المزراب

ï.يبدأ التحضير

ï.تظهر بطاقات القائمة

ï.المنتج جاهز

المطحونة القهوة باستخدام مشروب إعداد٤۔٨
Quick Select: مثال

يمكن استخدام القهوة المطحونة فقط. وال يمكن استخدام القهوة جاهزة الصُنع المُعدة من خالصة القهوة الجافة.

ضع إناءً مناسبًا تحت المزراب..1

.Decaffeinated coffeeاضغط على زر التحديد .2

ï يضيء زر التحديدDecaffeinated coffee.

OK.

You have selected a drink with
decaffeinated coffee.

Please open powder lid and add
decaffeinated coffee.

ï:تظهر الرسالة التالية
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افتح الغطاء القالّب..3

امأل المسحوق..4

أغلِق الغطاء القالّب..5

OK.

You have selected a drink with
decaffeinated coffee.

Please open powder lid and add
decaffeinated coffee.

.OKأكِّد اختيارك بالضغط على .6

ï.يبدأ التحضير

ï.يظهر تحديد المنتج

ï.المنتج جاهز

الساخن الماء تحضير٥۔٨
Quick Select: مثال

ضع إناءً مناسبًا تحت مزراب الماء الساخن..1

Espresso Cappuccino Chococcino

Americano Chocolate Tea

10:54
2018-08-02

.Teaحدِّد .2

حدِّد حجم الفنجان..3

ï.يتم إخراج الماء الساخن حتى اكتمال الدورة
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يمكنك إيقاف موزِّع الماء الساخن في أي وقت من خالل الضغط على زر اإللغاء.

البخار مخرج٦۔٨
ضع وعاءً مناسبًا تحت عصا البخار..1

.Steam outputحدِّد .2

ï.يبدأ تشغيل مخرج البخار

اضغط على زر اإللغاء إليقاف مخرج البخار..3

ï.يتوقف عمل مخرج البخار

ï.تظهر شاشة نظرة عامة على المشروبات

) أوAutosteam/Autosteam Proوفقًا لطراز عصا البخار، يتوقّف مخرج البخار تلقائيًا عندما يصل مشروبك إلى درجة الحرارة المحددة (
عند انتهاء دورة مخرج البخار (عصا البخار). وبصرف النظر عمّا سبق، يمكن إنهاء عمل مخرج البخار في أي وقت من خالل الضغط على

زر اإللغاء.

االستخدام بعد البخار عصا تنظيف١۔٦۔٨

امسح عصا البخار بقطعة قماش مبللة..1

فعِّل مخرج البخار لفترة وجيزة لتنظيف الفوّهة..2

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

اضغط على زر اإللغاء إليقاف مخرج البخار..3

ï.يتوقف عمل مخرج البخار

ï.تظهر شاشة نظرة عامة على المشروبات
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)Autosteam/Autosteam Pro (البخار إخراج آلة٧۔٨
 مناسبة للتسخين اليدوي وتشكيل/إضافة رغوة الحليب وكذلك لتسخين المشروبات األخرى.Autosteamإنّ ميزة 

يؤدي استخدام وظيفة التنظيف إلى إزالة أي تكثيف من الجزء الداخلي لعصا البخار.

.اضغط على زر التنظيف .1

ضع وعاءً مناسبًا تحت عصا البخار..2

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

10:54
2018-08-02

.Steam outputحدِّد .3

ï.يبدأ تشغيل مخرج البخار

ïيتوقّف مخرج البخار تلقائيًا عندما يصل مشروبك إلى
درجة الحرارة المحددة.

ï.تظهر شاشة نظرة عامة على المشروبات

اضغط على زر اإللغاء إليقاف مخرج البخار إذا تطلّب األمر.4
ذلك.

.اضغط على زر التنظيف .5
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التنظيف٩
مقدمة١۔٩

يعتمد مدى االستمتاع التام بالقهوة على التنظيف التام لماكينة القهوة. نظِّف ماكينة القهوة مرة يوميًا على األقل أو أكثر إن اقتضت الحاجة.

إشعار
القهوة تحضير لوحدة الخاطئ التنظيف

قد يحدث تلف بوحدة تحضير القهوة في حالة تنظيفها في غسّالة األطباق.

نظِّف وحدة تحضير القهوة يوميًا وفقًا للتعليمات التي تظهر لك أثناء عملية التنظيف.)١

إشعار
المتسّخة المُلحقات

يمكن أن تؤثر المُلحقات المتسّخة بشكلٍ سلبي على وظائف الماكينة وجودة المشروبات التي يتم إنتاجها.

نظِّف المُلحقات باستخدام طريقة الخمس خطوات.)١

اتبع التعليمات المخصَّصة للمُلحقات.)٢

تتضمَّن عملية التنظيف اآللي تنظيف ماكينة القهوة ووحدة التبريد.

:تنظيفها يجب التي األخرى المناطق

األسطح الداخلية لحجرة التبريد–

الجانب الداخلي للباب واللسان المانع للتسرُّب–

وعاء الحليب وغطاؤه–

 فقط)SU12خرطوم شفط الحليب ووصلة الشفط ومحوِّل التدفُّق/وقف التدفُّق (وحدة –

قُمع حبوب القهوة ووعاء المسحوق–
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خطوات 5 من المكوَّنة الطريقة٢۔٩
نظِّف المكوّنات القابلة للفك في ماكينة القهوة لديك باستخدام طريقة الخمس خطوات.

أزِل األوساخ الصعبة بفرشاة تنظيف أو فرشاة عادية..1

انقع األجزاء في ماء ساخن ومنظِّف معتدل التركيز..2

اغسل األجزاء..3

اشطف األجزاء جيدًا..4

جفِّف األجزاء..5

المطلوب التنظيف مُلحق٣۔٩

MS EC لجهاز التنظيف مُلحقات١۔٣۔٩
أقراص التنظيف–

قطعة قماش من األلياف الدقيقة–

مجموعة فُرَش–

مادة تنظيف جهاز الحليب (زجاجة الجرعات)–

وعاء التنظيف–
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FM CM لجهاز التنظيف مُلحقات٢۔٣۔٩
أقراص التنظيف–

قطعة قماش من األلياف الدقيقة–

مجموعة فُرَش–

مادة تنظيف جهاز الحليب–

التنظيف عملية بدء٤۔٩
 (إذا كان ذلك مطبَّقًا).Flavor Stationتتضمَّن عملية التنظيف اآللي تنظيف ماكينة القهوة ووحدة التبريد ووحدة 

Cleaning and Maintenance قائمة عبر التنظيف بدء١۔٤۔٩

Espresso Haselnuss Cappuccino

.Frankeانقر على شعار .1

]PIN] | 56رموز . PINأدخِل رمز .2

..OKاضغط على .3

My settings

Individualization and data transfer

Cleaning and maintenance

.Cleaning and maintenanceحدِّد .4

Cleaning and maintenance

Error/Event log

Clean Coffee Machine

Rinse Coffee Machine

Wipe Protection

Filter water quantity

.Clean coffee machineحدِّد .5

 لبدء عملية التنظيف.Yesأكِّد الرسالة بالضغط على .6

اتبع التعليمات التي تعرضها واجهة المستخدم وأكِّد.7
.Nextالخطوات الفردية من خالل الضغط على 

ï.تعرض الماكينة الخطوة التالية

تحذير 
ساخن لسائل التعرُّض خطر

تتسرَّب السوائل الساخنة والبخار أثناء عملية التنظيف ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اإلصابة بحروق.

أبقِ يديك بعيدتين عن مزاريب الماكينة وفوّهاتها خالل هذه العملية.)١
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عند اكتمال دورة التنظيف، ستعود الماكينة إلى مستوى الصيانة أو وضع توفير الطاقة. يمكن أن يضبط لك فني الصيانة الخيار الذي تريده.

القهوة ماكينة شطف٥۔٩

تحذير 
ساخن لسائل التعرُّض خطر

يتكرر خروج الماء الساخن أثناء عملية الشطف.

أبقِ يديك بعيدتين عن مزاريب الماكينة وفوّهاتها خالل هذه العملية.)١

ال تضع أي شيء على شبكة القطرات.)٢

في حالة التعرُّض النسكاب سوائل ساخنة: برِّد المنطقة المصابة على الفور، واستشِر طبيبًا إن اقتضت خطورة اإلصابة ذلك.)٣

الشطف ليس بديالً عن عملية التنظيف اليومي! الشطف ضروري إلزالة الرواسب المتراكمة في جهازي إعداد القهوة والحليب.

تُجري الماكينة عملية شطف آلية بعد فترات زمنية معينة، وكذلك عند تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

Espresso Haselnuss Cappuccino

.Frankeانقر على شعار .1

]PIN] | 56رموز . PINأدخِل رمز .2

..OKاضغط على .3

My settings

Individualization and data transfer

Cleaning and maintenance

.Cleaning and maintenanceحدِّد .4

Kaffeemaschine reinigen

Kaffeemaschine spülen

Reinigung und Wartung

Milchsystem vorbereiten

Wischschutz

Fehler/Ereigniss-Protokoll

Zurück

Wartung

Wassermenge Filter

Flavor Station vorbereiten

Flavor Station reinigen

وأكِّد اختيارك. Rinse coffee machineحدِّد .5

ï.يجري شطف ماكينة القهوة



Franke Kaffeemaschinen AG ٩ | التنظيف

دليل المستخدم 53

التهوية أداة تنظيف٦۔٩

فك أداة التهوية للماء الساخن باستخدام األداة المُرفَقة،.1
ثم أزِل ما بها من ترسُّبات.

Autosteam Pro/S3 مكوّنات تنظيف٧۔٩
أوقِف تشغيل الماكينة..1

افتح الباب. اترك الباب مفتوحًا أثناء التنظيف..2

فك فوّهة البخار..3

اسحب األنبوب الواقي ألسفل..4

نظِّف فوّهة البخار من الداخل بفرشاة..5

انقع األنبوب الواقي وفوّهة البخار في ماء ساخن.6
باستخدام منظِّف معتدل التركيز.

نظِّف األنبوب الواقي وفوّهة البخار بعناية واشطفهما..7

نظِّف ماسورة البخار في الماكينة بقطعة قماش..8
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أدخِل األنبوب الواقي في ماسورة البخار وثبِّت فوّهة.9
البخار.

أغلِق الباب..10

امسح عصا البخار بقطعة قماش..11

الشاشة تنظيف٨۔٩
 ثانية.20ال يمكنك إلغاء وظيفة القفل بواجهة المستخدم. تستمر وظيفة القفل لمدة 

Espresso Haselnuss Cappuccino

.Frankeانقر على شعار .1

]PIN] | 56رموز . PINأدخِل رمز .2

..OKاضغط على .3

My settings

Individualization and data transfer

Cleaning and maintenance

.Cleaning and maintenanceحدِّد .4

Cleaning and maintenance

Error/Event log

Clean Coffee Machine

Rinse Coffee Machine

Wipe Protection

Filter water quantity

.Wipe Protectionحدِّد .5

ï ثانية.20يتم قفل واجهة المستخدم لمدة 

نظِّف الشاشة..6
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My settings

Individualization and data transfer

Cleaning and maintenance

ï.يظهر مستوى الصيانة
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التهيئة١٠
الصيانة مستوى إلى االنتقال١۔١٠

Espresso Haselnuss Cappuccino

.Frankeانقر على شعار .1

]PIN] | 56رموز . PINأدخِل رمز .2

..OKاضغط على .3

My settings

Individualization and data transfer

Cleaning and maintenance

حدِّد القائمة..4

PIN رموز٢۔١٠
 االفتراضية في المصنع:PINيتم تعيين رموز 

المشغِّلاالختصاصيالمالك

111122227777 االفتراضيPINرمز 

 ... ... ... الخاص بيPINرمز 

My للمنتجات المؤمَّنة بمفتاح وتشغيل/إيقاف تشغيل الماكينة وتغييرها من خالل دور المالك في قائمة PINيمكن االطّالع على رموز 
settings/6 Access rights.
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My settings قائمة شجرة٣۔١٠

My settings

0 Startup

0.10 System information

1 Set Machine

1.1 Language

1.2 Operation Mode

1.3 Selection buttons

1.4 Cleaning

1.7 Temperatures

2 Set Drinks 3 Date and time

3.2 Date and Time

3.3 Timer 1

6 Access rights

6.2 Owner

6.3 Specialist

6.4 Operator

6.6 Key (secured) Products

6.7 On/Off Machine

يتوقّف ظهور عناصر القائمة الفردية من عدمه على تهيئة الماكينة لديك.

اإلدخال طرق٤۔١٠
On انقر على المفتاح لالنتقال بينYes/No أو On/Off.تكون القيمة المرئية نشطة .

انقر على السهم لعرض التحديد ولتحديد الخيار.

اسحب مربع التمرير لضبط المتغيّرات. القيمة المُحاطة بإطار نشطة.

انقر على لوحة المفاتيح إلدخال نصوص أو أرقام.

Commissioning 0 القائمة٥۔١٠

System information 0.10 القائمة عنصر١۔٥۔١٠

Service Menu

0 Startup

0.10 System information

ستجد هنا معلومات عن إصدارات األجهزة والبرامج الخاصة بالماكينة.

Set machine 1 القائمة٦۔١٠
. الخيارات التالية متاحة.Set Machine 1يمكنك تخصيص ماكينتك لتتناسب مع متطلباتك عبر القائمة 

ضبط اللغة–

تهيئة وضع التشغيل–
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تخصيص أزرار التحديد–

ضبط وظيفة التنظيف–

تغيير إعدادات درجة الحرارة–

Language 1.1 القائمة عنصر١۔٦۔١٠

1 Set Machine

1.1 Language

My settings

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

,de, en, fr, bg, cs, daحدِّد لغة
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

يتم تغيير اللغة على الفور على واجهة المستخدم–

de (Germanاللغة االفتراضية: (–

Operating mode 1.2 القائمة عنصر٢۔٦۔١٠

1 Set Machine

1.2 Operation Mode

My settings

التشغيل وضع

Usage scenario > Non-self-service

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Usage scenario–Non-self-service

–)Self-service(

Products per page–4

–9

–16

عدد المنتجات المعروضة في وقتٍ واحد–

4اإلعداد االفتراضي: –

Depiction–Photo-realistic

–Iconized

Photo-realisticاإلعداد االفتراضي: 

Automatic mode–Yes

–No

–Yesيتم إخراج جميع المنتجات المحدَّدة مُسبقًا بدون الضغط :
على زر إضافي

–Noيجب تفعيل تحضير كل منتج بالضغط على زر البدء :

Noاإلعداد االفتراضي: –

Pause between products 10من ثانية واحدة إلى
ثوانٍ

Automatic modeيظهر في حالة تنشيط –

1مقدار الزيادة: –
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مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Shot timer–Yes

–No

purge steam wand"–Yesيظهر الخيار "

–No

Noاإلعداد االفتراضي: 

Usage scenario Self-service

Usage scenario > Self-service

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Usage scenario–Self-service

–)Non-self-service(

Operation Mode–Quick Select

–Inspire Me

Quick Selectاإلعداد االفتراضي: –

 لسيناريوInspire Me وQuick Selectيمكن االختيار بين –
 لماكينةInspire Meاستخدام "الخدمة الذاتية" ( ال يتوفّر 

A400.(

Products per page–6

–12

–20

عدد المنتجات المعروضة في وقتٍ واحد–

6اإلعداد االفتراضي: –

Adapt drinks–Yes

–No

إمكانية تعديل عمالء الخدمة الذاتية للمشروب المحدَّد وفقًا–
لتخصيص أزرار التحديد

Noاإلعداد االفتراضي: –

Custom images–Yes

–No

تنشيط الصور الخاصة بالعمالء–

Quick, وضع التشغيل Self-serviceلسيناريو االستخدام –
Select

Noاإلعداد االفتراضي: –

االختيارية المكوّنات

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Key (secured) products–Yes

–No

Key (secured)يمكن حظر المنتجات المحدَّدة باستخدام الخيار –

products

PINال يمكن إعداد المنتجات المؤمَّنة بمفتاح إال بعد إدخال رمز –
)105(راجع الفصل السادس بعنوان "حقوق الوصول"، ص. 

Noاإلعداد االفتراضي: –
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Selection buttons 1.3 القائمة عنصر٣۔٦۔١٠

1 Set Machine

1.3 Selection buttons

My settings

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Product options–Small

–Medium

–Large

–2x

–Decaf

–Flavor 1 - 6

–Extra Shot

–Iced

–Espresso Shot

يمكن تخصيص اثني عشر زر تحديد بحدٍ أقصى مع خيارات–
منتجات متنوّعة في قائمة الخدمة. تظهر خيارات المنتج في

Drink Selectionحالة 

1مع ما يصل إلى ثمانية أزرار تحديد تمّت تهيئتها، يظهر الزرّان –
 على الجانب األيسر، بينما تظهر بقية األزرار على الجانب4و

األيمن

في حالة تهيئة ما يزيد عن ثمانية أزرار تحديد، تظهر األزرار من–
 على الجانب األيسر، بينما تظهر بقية األزرار على6 إلى 1

الجانب األيمن

تظهر تسعة أزرار أو أكثر بحجمٍ صغير–

التوصية:

أزرار التحديد على الجانب األيسر: حدِّد حجم المشروب.–

أزرار التحديد على الجانب األيمن: حدِّد اإلعدادات اإلضافية.–

Text display–Function

–Free text

–No text

: يقابل التصنيف اسم خيارFunctionاإلعداد االفتراضي: –
المنتج المحدَّد.

–Free text.أدخِل تصنيفك الخاص ألزرار التحديد :

–No text.أوقِف ميزة التصنيف :

Priceخزِّن الرسم اإلضافي للخيار.–الكمية

يتم احتساب السعر اإلجمالي بواسطة الماكينة–

0.00اإلعداد االفتراضي: –

PLU رقمPLU– خزِّن رقمPLUالحتساب السعر (في حالة استخدام أرقام 
PLU.(

0اإلعداد االفتراضي: –

Temperatures 1.7 القائمة عنصر٤۔٦۔١٠

1 Set Machine

1.7 Temperatures

My settings

بالنسبة إلى هذه اإلعدادات، يُرجى مراعاة الموقع ودرجة الحرارة المحيطة وسعة استخدام الماكينة.
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مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Coffee– يتم الضبط المُسبق لدرجة حرارة غالّية القهوة من قِبَل فني–20 إلى +20من
الصيانة

يمكن تعديل درجة الحرارة المضبوطة بالنسب المئوية–
باستخدام شريط التحكُّم المنزلق

Steam– يتم الضبط المُسبق لدرجة حرارة غالّية البخار من قِبَل فني–20 إلى +20من
الصيانة

يمكن تعديل درجة الحرارة المضبوطة بالنسب المئوية–
باستخدام شريط التحكُّم المنزلق

Tea water– يتم الضبط المُسبق لدرجة الحرارة في غالّية الماء الساخن–20 إلى +20من
من قِبَل فني الصيانة

يمكن تعديل درجة الحرارة المضبوطة بالنسب المئوية–
باستخدام شريط التحكُّم المنزلق

Milk system 1.10 القائمة عنصر٥۔٦۔١٠

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Configuration version–No milk system

–FoamMaster

–Milk system

–FM EC

–FoamMaster Twin

–Two Step

عرض جهاز الحليب الذي تمت تهيئته ضمن عنصر القائمة

Milk type 1 عرضMilk type 1الذي تمت تهيئته ضمن عنصر القائمة 

Milk type 2 عرضMilk type 2الذي تمت تهيئته ضمن عنصر القائمة 
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مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Monitoring–W: Wall

–L: Milk tubes

–W/L: Wall and milk line

–Without

–Wالجدار الداخلي: تتم مراقبة مستوى ملء الحليب عبر :
مستشعِر سعوي في الجدار الداخلي من وحدة التبريد

تظهر رسائل الخطأ التالية في حالة عدم الوصول إلى–
المستوى األدنى:

Milk 1: E620بعد انتهاء الوقت المضبوط أسفل ،
E619الرسالة الخالية 

Milk 2: E622بعد انتهاء الوقت المضبوط أسفل ،
E621الرسالة الخالية 

عند إعادة ملء الحليب، سيتم تحضير جهاز الحليب تلقائيًا–
عند خروج أحد منتجات الحليب

–Lأنبوب الحليب: تتم مراقبة مستوى ملء الحليب بواسطة :
مستشعر موصّل في أنبوب الحليب.

في حالة عدم تدفُّق الحليب عبر األنبوب، تظهر رسالتا–
). يتم إلغاء إخراج أحدmilk 2 (618) وmilk 1 (617الخطأ 

منتجات الحليب على الفور وحجب المنتجات

في حالة نفاد الحليب عند إخراج أحد منتجات الحليب، ستظهر–
Product cancellation due to insufficientرسالة الخطأ "

whole milkيحظى المستخدم حينئذٍ بفرصة إضافة الحليب ."
عبر عملية موجّهة، وإعداد جهاز الحليب، وتكرار إخراج المنتج

المُلغى. في حالة إنهاء العملية من قِبَل المستخدم، تتم
مصادرة النقود المدفوعة في الماكينة عند تشغيل نظام

المحاسبة

–Withoutبدون مراقبة مستوى ملء الحليب :

 االفتراضي: الجدارFMإعداد –

 االفتراضي: أنبوب الحليبMSإعداد –

Empty Message ال يظهر المتغير إال في حالة تفعيل ميزة مراقبة – ثانية40 إلى 0منWالجدار :
الداخلي

 ثانية30اإلعداد االفتراضي: –

Flavor 1.11 القائمة عنصر٦۔٦۔١٠

1 Set Machine

1.11 Flavor

My settings

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Counting is active–Yes

–No

–Yesيتم احتساب منتجات النكهات :

–Noال يتم احتساب منتجات النكهات :

Noاإلعداد االفتراضي: –
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6 إلى 1 من النكهات

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

ستتوفّر أنواع النكهات المخزّنة هنا فقط الحقًا إلعدادات–قائمة بأنواع النكهات6 إلى 1النكهات من 
المشروبات

، يمكن تسمية أنواع النكهاتUser-definedفي حالة تحديد –
وفقًا للتفضيل الشخصي

يمكن إدخال أي اسم ألنواع النكهاتمحدَّد من قِبَل المستخدم6 إلى 1اسم النكهة من 

مالحظة: ال يتم تغيير أنواع النكهات المُدخَلة يدويًا عند تغيير اللغة

توجد كمية صغيرة متبقية من
النكهة

Syrup type 1إدخال الكمية المتبقية التي تظهر ألجلها رسالة – مل5 إلى 0من 
almost empty

 مل200اإلعداد االفتراضي: –

Syrup type 1إدخال الكمية المتبقية التي تظهر ألجلها رسالة – مل5 إلى 0من النكهة فارغة
emptyيتم في هذه الحالة قفل نوع النكهة .

 مل10اإلعداد االفتراضي: –

Edge lighting 1.14 القائمة عنصر٧۔٦۔١٠

1 Set Machine

1.14 Edge lighting

My settings

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Select lighting–Off

أحمر، أخضر، أزرق،–
أصفر، سماوي،
أرجواني، أبيض

–Flash

–Color gradient

–User-defined

–Offبال إضاءة حواف :

أحمر، أخضر، إلخ: تتم إضاءة الحواف باللون المحدد–

–Flashإضاءة وامضة :

–Color gradientيتغير اللون باستمرار :

–User-definedيمكن تحديد األلوان بشكلٍ فردي من خالل :
RGBإدخال قيم 

Color gradientالقيمة االفتراضية: –

Edge lighting red

Edge lighting green

Edge lighting blue

 للون المحدّد من قِبَل المستخدمRGBإدخال قيم 100% - 0

Error display on edge lighting–Yes

–No

–Yesتكون شاشة عرض الخطأ على إضاءة الحافة نشطة :

–Noال يظهر خطأ عبر إضاءة الحافة :
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Date and time 3 القائمة٧۔١٠

Date and time 3.2 القائمة عنصر١۔٧۔١٠

My settings

3 Date and time

3.2 Date and Time

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

12/24-hour display–12 hours

–24 hours

Day0–31اضبط اليوم

Month0–12اضبط الشهر

Year0–63اضبط العام

Hour0-23/0-11اضبط الساعات

Minute0–59اضبط الدقائق

Time zoneحدِّد المنطقة الزمنية من القائمة–قائمة تحديد المنطقة الزمنية

 (أوروبا) زيوريخUTC+0100اإلعداد االفتراضي: –

Timer 1–4 3.6-3.3 القائمة عناصر٢۔٧۔١٠

My settings

3 Date and time

3.3 Timer 1

My settings

3 Date and time

...

التلقائي التشغيل

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Active–Yes

–No

يمكنك تشغيل المؤقِّت أو إيقاف تشغيله

Hour0 - 23/0 - 11(الساعة) حدِّد وقت التشغيل

Minute0 - 59(الدقيقة) حدِّد وقت التشغيل
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مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday,

Friday, Saturday, Sunday

–Yes

–No

نشِّط المؤقِّت أو أوقِف تنشيطه لكل يوم

التلقائي التشغيل إيقاف

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Active–Yes

–No

يمكنك تشغيل المؤقِّت أو إيقاف تشغيله

Hour0 - 23/0 - 11(الساعة) حدِّد وقت إيقاف التشغيل

Minute0 - 59(الدقيقة) حدِّد وقت إيقاف التشغيل

Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday,

Friday, Saturday, Sunday

–Yes

–No

نشِّط المؤقِّت أو أوقِف تنشيطه لكل يوم

Nutritional value information 4 القائمة٨۔١٠

Milk 4.1 القائمة عنصر١۔٨۔١٠

My settings

4 Nutritional value information

4.1 Milk

Milk type 1/Milk type 2

Enter nutritional values per 100 ml

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Sugarsمل100أدخِل محتوى السكر بالغرام لكل رقم 

Fat(%) أدخِل محتوى الدهون بالنسب المئويةرقم

Protein (g(مل من المسحوق100أدخِل محتوى البروتين بالغرام لكل رقم 

Caloriesأدخِل قيمة السُعرات بكيلوات السُعرات الحرارية (رقمkcal(
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مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

[قائمة بمسبِّبات الحساسية
والمكوّنات]

–Yes

–No

أدخِل المكوّنات أو مسبِّبات الحساسية لنوع الحليب المُستخدَم–

Noاإلعداد االفتراضي: –

Other allergensأدخِل المكوّنات أو مسبِّبات الحساسية التي لم يتم تضمينها فيمحدَّد من قِبَل المستخدم
القائمة

Flavor 4.2 القائمة عنصر٢۔٨۔١٠

My settings

4 Nutritional value information

4.2 Flavor

Flavor 1-3

Enter nutritional values per 100 ml

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Sugarsمل100أدخِل محتوى السكر بالغرام لكل رقم 

Fat(%) أدخِل محتوى الدهون بالنسب المئويةرقم

Protein (g(مل من المسحوق100أدخِل محتوى البروتين بالغرام لكل رقم 

Caloriesأدخِل قيمة السُعرات بكيلوات السُعرات الحرارية (رقمkcal(

[قائمة بمسبِّبات الحساسية
والمكوّنات]

–Yes

–No

أدخِل المكوّنات أو مسبِّبات الحساسية لنوع الحليب المُستخدَم–

Noاإلعداد االفتراضي: –

Other allergensأدخِل المكوّنات أو مسبِّبات الحساسية التي لم يتم تضمينها فيمحدَّد من قِبَل المستخدم
القائمة

Powder 4.3 القائمة عنصر٣۔٨۔١٠

My settings

4 Nutritional value information

4.3 Powder

3/4 المسحوق جرعات وحدة موضِع

Enter nutritional values per 100 ml
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مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Sugarsمل100أدخِل محتوى السكر بالغرام لكل رقم 

Fat(%) أدخِل محتوى الدهون بالنسب المئويةرقم

Protein (g(مل من المسحوق100أدخِل محتوى البروتين بالغرام لكل رقم 

Caloriesأدخِل قيمة السُعرات بكيلوات السُعرات الحرارية (رقمkcal(

[قائمة بمسبِّبات الحساسية
والمكوّنات]

–Yes

–No

أدخِل المكوّنات أو مسبِّبات الحساسية لنوع الحليب المُستخدَم–

Noاإلعداد االفتراضي: –

Other allergensأدخِل المكوّنات أو مسبِّبات الحساسية التي لم يتم تضمينها فيمحدَّد من قِبَل المستخدم
القائمة

Access rights 6 القائمة٩۔١٠
ية المتنوّعة. يمكن تحديد ثالثة مستويات المختلفة للمهام واألدوار الوظيفPINيتيح خيار حقوق الوصول إمكانية تخصيص رموز 

وصول )المالك واالختصاصي والمشغِّل( للوصول إلى مستوى الصيانة.

)االفتراضية القيم (PIN رمزالقائمة عنصر

6.2 Owner1111

6.3 Specialist2222

6.4 Operator7777

6.6 Key (secured) Products8888

6.7 On/Off Machine9999

Owner 6.2 القائمة عنصر١۔٩۔١٠

My settings

6 Access rights

6.2 Owner

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

4 digitsEnter new PIN– التصريحات: الوصول إلىMy settings ؛ استدعاءCounters

1111 االفتراضي: PINرمز –

PIN set–Yes

–No

–Yes تم ضبط رمز :PINويجري استخدامه 

–No ال يجري استخدام رمز :PIN
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Specialist 6.3 القائمة عنصر٢۔٩۔١٠

My settings

6 Access rights

6.3 Specialist

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

4 digitsEnter new PIN– التصريحات: وصول محدود إلىMy settings؛ استدعاء
عدّادات المنتجات

2222 االفتراضي: PINرمز –

PIN set–Yes

–No

–Yes تم ضبط رمز :PINويجري استخدامه 

–No ال يجري استخدام رمز :PIN

Operator 6.4 القائمة عنصر٣۔٩۔١٠

My settings

6 Access rights

6.4 Operator

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

4 digitsEnter new PIN– ال يوجد وصول إلىMy settings؛ استدعاء عدّادات المنتجات؛
Countersاستدعاء 

7777 االفتراضي: PINرمز –

PIN set–Yes

–No

–Yes تم ضبط رمز :PINويجري استخدامه 

–No ال يجري استخدام رمز :PIN

Key (secured) products 6.6 القائمة عنصر٤۔٩۔١٠

My settings

6 Access rights

6.6 Key (secured) Products

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

4 digitsEnter new PIN

PIN set–Yes

–No

–Yes تم ضبط رمز :PINويجري استخدامه في المنتجات 
المُقفَلة

–No ال يجري استخدام رمز :PIN
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On/Off machine 6.7 القائمة عنصر٥۔٩۔١٠

My settings

6 Access rights

6.7 On/Off Machine

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

4 digitsEnter new PIN

PIN set–Yes

–No

–Yes تم ضبط رمز :PINويجري استخدامه 

–No ال يجري استخدام رمز :PIN
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البيانات ونقل الفردية التفضيالت١١
عامة نظرة١۔١١

تمنحك هذه القائمة الخيارات التالية:

 الموجودة للمشروبات أو شاشات التوقُّف أو كوسائط دعائيةFrankeاستخدم وسائط –

حمِّل كائنات الوسائط الخاصة بك واعرضها على الماكينة–

استخدم وسائطك الخاصة للمشروبات أو شاشات التوقُّف أو كوسائط دعائية–

هيئ سلوكيات أوضاع التشغيل وشاشات التوقُّف المختلفة–

حفظ اإلعدادات–

USBأنشئ نسخًا احتياطية من نظام ماكينتك دوريًا وانقلها إلى فالشة تخزين –
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Individualization and data transfer قائمة شجرة٢۔١١

Individualization and data transfer

1 Manage my media

1.1 Load media

1.2 Back up media

1.3 Advertising media

1.4 Product images

1.5 Screen saver

1.6 Audio files

1.7 Eject USB stick

1.8 Create directory structure

2 Modify depiction

2.1 Activate drinks

2.2 Image carousel

2.3 Screen saver

2.4 My screen saver

2.5 Menu cards

2.6 Advertising media

2.7 My Advertising Media

2.8 Audio sequences

2.9 My Audio Sequences

2.10 Sort Quick Select

2.11 Sort Cash Register

2.12 My Product Images

2.13 Configure application

3 Load/back up data

3.1 Back up data

3.2 Load backup

3.3 Back up XML data
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، يمكن إعادة تعيين المتغيرات المحدَّدة إلى القيم المضبوطة مُسبقًا.Set default values 4من خالل استخدام 

 تتضمّن موارد صالحة (مثلUSB في حالة توصيل فالشة تخزين Import MMK 7 وImport PKT 6 وImport FPC 5تنشط عناصر القائمة 
FPC كتالوج منتجات) Franke أو (PKT (مجموعة الصور) أو MMK.(مجموعة الوسائط المتعددة)) بالماكينة 

، سيظهر عنصرUSB المتصلة. في حالة استخدام فالشة تخزين USB إلى إخراج فالشات تخزين Eject USB stick 8يؤدي الخيار 
القائمة باللون األخضر أو باللون البرتقالي بخالف ذلك.

 عند توصيل ماكينة القهوة بشبكة إنترنت األشياء.Update packages 9ينشط عنصر القائمة 

.]44 | [Quick Select (إذا كان متوفّرًا) و]Inspire Me] | 45ال تتوفَّر وظائف الوسائط المتعدّدة إال في وضعي التشغيل 

 فقط.A1000تتوفَّر وظائف الصوت في ماكينة 

راجع أيضًا

]Inspire Me] | 45تجهيز المشروبات باستخدام 2

]Quick Select] | 44تجهيز المشروبات باستخدام 2

الصيانة مستوى إلى االنتقال٣۔١١

Espresso Hazelnut Cappuccino

.Frankeانقر على شعار .1

]PIN] | 56رموز . PINأدخِل رمز .2

.OKاضغط على .3

My settings

Individualization and data transfer

Cleaning and maintenance

حدِّد القائمة..4

الخاصة وسائطك الستخدام الالزمة المتطلّبات٤۔١١

اإلعالنية الصورالوسائط
الوسائط(

)الدعائية

الوسائط (الفيديو ملفات)A1000 (الصوت ملفاتالتوقُّف شاشةالمنتجات صور
)الدعائية

600 × 800الحجم
بكسل

430 × 274
بكسل

800 × 600
بكسل

600 × 800الحد األقصى: -
450 × 800) أو 4:3بكسل (
)16:9بكسل (
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اإلعالنية الصورالوسائط
الوسائط(

)الدعائية

الوسائط (الفيديو ملفات)A1000 (الصوت ملفاتالتوقُّف شاشةالمنتجات صور
)الدعائية

تنسيقات
البيانات

PNG 24تنسيق 
بت

PNGتنسيق 
 بت24بقناة ألفا 

 بت (حسب8و
الحاجة)

PNGتنسيق 
 بت24

MP3معدل البت: الحد ،
 كيلو بايت في128األقصى 

الثانية

التردّد النموذجي: الحد األقصى
 بت16 كيلو هرتز، 44.1

(مجسّم)

 مم3.5وصلة مكبّر الصوت: 
rcaمقبس 

AVI :الترميز) H263و DivX/
Xvidو MPEG-4 Part 2(

 كيلو بايت في200معدل البت: 
 إطارًا25الثانية، تردد الصور: 

في الثانية

موقع التخزين
على فالشة

USBتخزين 

-QML\المجلد: 
Files\rc\custom

\images

-QML\المجلد: 
Files\rc

\custom
\drinks

-QML\المجلد: 
Files\rc

\custom
\screensaver

s

QML-Files\rc\المجلد: 
\custom\audio

QML-Files\rc\المجلد: 
\custom\images

حذفها أو الخاصة وسائطك تحميل٥۔١١
عملية التحميل هي نفسها لكل الوسائط.

 ميغابايت50المساحة المتوفّرة: 

 في بنية المجلد المطلوبة، وأن تكون بتنسيق البيانات وبالحجم الصحيحين. راجع .USBيجب أن تكون الصور المخزَّنة على فالشة تخزين 

تعليمات/معلوماتالقائمة عنصرالمطلوب اإلجراء

 ببنية الدليل المطلوبةUSBأدخِل فالشة تخزين –Load media 1.1حمِّل الوسائط على الماكينة

Advertisingحدِّد نوع الوسائط من القائمة المنسدلة:–

media/Product images/Screen savers/Audio files

حدِّد الوسائط باستخدام السحب واإلفالت–

Saveاضغط على –

أنشِئ نسخًا احتياطية للوسائط
من الماكينة

1.2 Back up media– أدخِل فالشة تخزينUSB

حدِّد نوع الوسائط–

احفظ كل ملف من ملفات الوسائط على حدة أو احفظ–
USBجميع الوسائط على فالشة تخزين 

Advertising media 1.3احذف الوسائط

1.4 Product images

1.5 Screen saver

1.6 Audio files (A1000(

افتح القائمة المطلوبة–

حدِّد الوسائط التي لم تعُد تحتاجها بعد اآلن–

احذف الوسائط التي لم تعُد تحتاجها بعد اآلن من خالل
Clearالضغط على الزر 

اسحب إحدى الوسائط من العناصر المحددة أدناه إلى–
وسيطة موجودة بالفعل باألعلى:

يتم استبدال الوسيطة الموجودة
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الخاصة الدعائية وسائطك استخدام٦۔١١

الخاصة الدعائية وسائطك تهيئة١۔٦۔١١
My advertising media 2.7 القائمة عنصر

.My settings > 2 Set Drinksيمكن تشغيل الوسائط الدعائية التي تم تنشيطها لكل مشروب من خالل تحديد 

تعليمات/معلوماتالقائمة عنصرالمطلوب اإلجراء

اضغط على الوسائط التي تريد استخدامها في الجزء السُفلي–My Advertising Media 2.7استخدم الوسائط

اسحبها ألعلى–

اضغط على الوسائط التي لم تعُد تريد استخدامها في الجزء–My Advertising Media 2.7أزِل الوسائط المُستخدَمة
العلوي

اسحبها ألسفل–

اعرض مجموعة من العناصر
المحدَّدة

2.7 My Advertising Media– اختَرPreviewلتحديد مجموعة العناصر 

 لتنشيط الوسائط الدعائيةChangeاختَر –My Advertising Media 2.7نشِّط الوسائط الدعائية

بي الخاصة المنتج صور تعيين٢۔٦۔١١

يجب تعيين صورة لكل مشروب متاح.

.My settings > Set machine > Operating modeيمكن تنشيط الصور من خالل تحديد عنصر القائمة 

ستظهر المنتجات التي لم يتم تعيين صورة إليها بدون صورة.

 أو صورك، ولكن ال يمكنك الدمج بين النوعين معًا.Frankeيمكنك استخدام صور 

تعليمات/معلوماتالقائمة عنصرالمطلوب اإلجراء

انقر على الصورة–My Product Images 2.12حدِّد صورة

Select imageاضغط على –

انقر على الصورة–My Product Images 2.12أزِل صورة

Remove imageاضغط على –

التطبيق تهيئة٧۔١١
مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

عرض اإلصدار الحالي02.30مثال: اإلصدار

عرض اللغة القياسية المضبوطة. ستعود الماكينة إلى هذه اللغة بعداللغة القياسية
انقضاء وقت االنتظار المضبوط.
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اللغة إعدادات١۔٧۔١١

مالحظاتالقيمة نطاقالبارامتر

Yes–تغيير اللغة

–No

تنشيط/إلغاء تنشيط إعداد تغيير اللغة

وقت االنتظار الذي تعود ماكينة القهوة بعد انقضائه إلى اللغة ثانية120 إلى 20من المهلة المحددة لتغيير اللغة
Set Machine/egaugnaL 1.1 1القياسية المضبوطة بموجب القائمة 

: قائمة1اللغة رقم –6 إلى 1اللغة من 
منبثقة باللغات/
األعالم المتاحة

–...

: قائمة6اللغة رقم –
منبثقة باللغات/
األعالم المتاحة

 لغات قابلة للتهيئة.6يرى العميل األعالم المقابلة لما يصل إلى 
يستطيع العميل استخدام هذه األعالم لالنتقال من اللغة القياسية

إلى اللغة الذي يريدها

الغذائية القيم إعدادات٢۔٧۔١١

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

Yes–عرض معلومات القيم الغذائية

–No

تنشيط/إلغاء تنشيط شاشة عرض معلومات القيم الغذائية–

4القائمة يمكن إدخال معلومات القيم الغذائية في القسم –

Nutritional value information] | 65[

إدخال نص حرمعلومات إضافية للقيم الغذائية

الدفع خيارات٣۔٧۔١١

مالحظاتالقيمة نطاقالبارامتر

Coins–تحديد

–Credit card

–Customer card

–Contactless card

payment

–Cell phone

–Banknotes

Display popup window–Yes

–No

Popup window Paymentتنشيط/إلغاء تنشيط 
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المشروبات فرز٤۔٧۔١١

مالحظاتالقيمة نطاقالمتغير

ملء الشبكة–اختيار نظام الفرز

تغيير وضع العرض–
POPمن 

عرض مواضع المشروبات:

ملء الشبكة: يتم ترتيب عرض المشروبات من اليسار إلى–
اليمين بدون فراغات

: يتم عرض المشروبات وفقًاPOPتغيير وضع العرض من –
 (مجموعة عروض المنتجات). قد يؤدي ذلكPOPلترتيبها في 

إلى حدوث فراغات في الشبكة

احتياطيًا ونسخها البيانات تحميل٨۔١١

للبيانات االحتياطي النسخ١۔٨۔١١

تعليمات/معلوماتالقائمة عنصرالمطلوب اإلجراء

قم بتصدير إعدادات التهيئة–Back up data 3.1تصدير إعدادات التهيئة والوسائط

 احتياطيًاFrankeانسخ وسائط –

انسخ وسائطك الخاصة احتياطيًا–

USBأخرِج فالشة تخزين –

البيانات تحميل٢۔٨۔١١

تعليمات/معلوماتالقائمة عنصرالمطلوب اإلجراء

 ووسائطكFrankeحمِّل البيانات المحفوظة (التهيئة ووسائط –Load backup 3.2تصدير إعدادات التهيئة والوسائط
الخاصة)

USBأخرِج فالشة تخزين –

XML لبيانات االحتياطي النسخ٣۔٨۔١١

تعليمات/معلوماتالقائمة عنصرالمطلوب اإلجراء

قم بتصدير بيانات التشغيل، مثل بيانات الصيانة وسجّالت األخطاءBack up XML data 3.3 احتياطيًاXMLانسخ بيانات 
وعدّادات المنتجات والماكينة

االفتراضية القيم استعادة٩۔١١

تعليمات/معلوماتالقائمة عنصرالمطلوب اإلجراء

قم باسترداد القيم االفتراضية في المناطق المحدَّدةSet default values 4عيِّن القيم االفتراضية
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وإصالحها األعطال استكشاف١٢
الخطأ رسائل١۔١٢

عند حدوث خطأ ما، تعرض الماكينة رسالة خطأ تتضمَّن تعليمات عن كيفية حل المشكلة.

الذاتية غير الخدمة وضع
عند تحديد وضع الخدمة غير الذاتية، تتم اإلشارة إلى الخطأ برمز مظلَّل بلون. انقر على الرمز لمزيدٍ من المعلومات.

10:53
2017-10-16

Refill milk

Close

2018-09-06
11:35

رسالة بتعليمات

الذاتية الخدمة تشغيل وضع
عند تحديد وضع الخدمة غير الذاتية، تتم اإلشارة إلى الخطأ بمثلث ملوَّن في الزاوية اليُمنى العلوية من لوحة المشغِّل. انقر على الرمز

لمزيدٍ من المعلومات.

10:53
2017-10-16

إذا تأثَّر الجهاز بالكامل بخطأ ما، فستظهر رسائل الخطأ تلقائيًا. يجب إعادة تشغيل الماكينة في حالة وقوع أخطاء خطيرة.

.إلعادة تشغيل الماكينة، أوقِف تشغيلها عبر المفتاح الرئيسي )١

انتظر دقيقة، ثم شغِّلها مجددًا.)٢

تحقَّق من مصدر اإلمداد بالتيار إذا لم يتم تشغيل الماكينة.)٣

اتصل بفني الصيانة إذا تعذَّر تشغيل الماكينة أو إذا لم تتمكن من تصحيح الخطأ.)٤

الخطأ لرسائل اللوني الترميز١۔١۔١٢

التوقُّف المؤقت

ال يزال الجهاز يؤدي وظيفته على أكمل وجه

يؤدي الجهاز وظائف محدودة

بعض الموارد أو جميعها مُقفَل
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لذيذة قهوة مشروبات إلعداد نصائح٢۔١٢

إشعار
للمشروب الرديئة الجودة

يترسّب الزيت المتطاير من حبوب القهوة في الجزء الداخلي من قُمع حبوب القهوة في شكل طبقة رقيقة من الزيت. يتغيّر طعم هذا
الزيت المترسّب مع مضي الوقت ويؤثر على مذاق المشروبات التي يتم إنتاجها.

أزِل طبقة الزيت من الجزء الداخلي لقُمع حبوب القهوة يوميًا.)١

للقيام بذلك، استخدم قطعة قماش جافة أو قطعة قماش مبللة بالماء فقط.)٢

ال تستخدم أي منظِّفات، حيث إنّ تركيبتها تغيّر مذاق القهوة.)٣

 ساعات.3تتبخَّر رائحة حبوب القهوة في القُمع نتيجة تبادُل الحرارة والهواء. ستكون الجودة قد تدهورت بالفعل بعد مرور 

يجب أال تكون حبوب القهوة رطبة.)١

أغلِق أي كيس مفتوح لحبوب القهوة بإحكام.)٢

ال تخزِّن حبوب القهوة في الثالجة أو المجمِّد.)٣

امأل قُمع حبوب القهوة بالبُن الذي ستحتاجه خالل الساعات الثالث القادمة فقط.)٤
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المحضَّر المشروب بجودة المتعلقة المشكالت في المساعدة٣۔١٢
المُحتمَلة الحلولالمُحتمَلة األسبابالمشكلة

اختَر درجة أنعم للطحن (راجع )الطحن خشن للغايةطعم القهوة ضعيف

قم بزيادة كمية البُنالقهوة قليلة للغاية

ارفع درجة الحرارةدرجة الحرارة منخفضة للغاية

استخدم حبوب بُن طازجةللقهوة مذاق يدّل على أنها قديمة

تحقَّق من آلية قفل قُمع حبوب القهوة (راجع إفراغلم يتم إغالق قُمع حبوب القهوة كما ينبغي
قُمع حبوب القهوة, وضبط درجة خشونة الطحن)

اتصل بخدمة العمالءالطحن سيئطعم القهوة غريب

ضع كمية بُن صغيرة في قُمع حبوب القهوةيُستخدَم الحد األدنى من البُن

استبدل البُن الموجودالبُن فاسد

اشطف الماكينةتوجد بقايا من المنظِّف

افحص غسّالة األطباقالفنجان متسخ

جودة المياه رديئة (بسبب الكلور والعُسر وما
إلى ذلك)

)]33 |جودة المياه [افحص جودة المياه (راجع 

اخفض درجة حرارة القهوةدرجة الحرارة مرتفعة للغايةطعم القهوة الذع

اختَر درجة طحن أخشن (راجع إفراغ قُمع حبوبالطحن ناعم للغاية
القهوة, وضبط درجة خشونة الطحن)

قم بزيادة كمية البُنالقهوة قليلة للغاية

استخدم تحميصًا أفتحالتحميص داكن للغاية

ارفع درجة حرارة القهوةدرجة الحرارة منخفضة للغايةطعم القهوة حامض

استخدم تحميصًا أغمقالتحميص فاتح للغاية

اختَر درجة طحن أنعم (راجع إفراغ قُمع حبوبالطحن خشن للغاية
القهوة, وضبط درجة خشونة الطحن)

استخدم مسحوقًا أقل وماءً أكثرالقوام غليظاتساق الحبوب المطحونة

استخدم مسحوقًا أكثر وماءً أقلالقوام خفيف

نظِّف جهاز المسحوق وجفِّفهتكتُّل المسحوق أو رطوبته

استخدم مسحوقًا أقل وماءً أكثرالمشروب حلو للغايةمذاق الحبوب المطحونة

استخدم مسحوقًا أكثر وماءً أقلالمشروب ليس حلوًا بما يكفي

نظِّف جهاز المسحوقالمشروب طعمه غريب

راجع أيضًا

]39 |ضبط درجة خشونة الطحن [2
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الخدمة إنهاء١٣
الخدمة إلنهاء االستعداد١۔١٣

نظِّف الماكينة باستخدام وظيفة التنظيف اآللية..1

أفرِغ قُمع حبوب القهوة وقُمع المسحوق..2

نظِّف قُمع حبوب القهوة وقُمع المسحوق..3

نظِّف وعاء الحبوب المطحونة..4

أفرغ وعاء الحليب..5

نظِّف وعاء الحليب وغطاءه..6

نظِّف خرطوم الحليب من الداخل بفرشاة..7

نظِّف فلتر الشفط بفرشاة ذات خيوط مجدولة..8

)أسابيع 3 إلى يصل ما (قصيرة لفترة الخدمة إنهاء٢۔١٣
ü.تظل الماكينة في مكانها

|التنظيف [نظِّف الماكينة باستخدام وظيفة التنظيف اآللية. .1

 49[

فعِّل وضع توفير الطاقة..2

افصل الماكينة عن مصدر اإلمداد بالتيار..3

أغلِق مصدر اإلمداد بالمياه إذا كانت الماكينة تحتوي على.4
وصلة مياه رئيسية.

نظِّف أي وحدات إضافية..5

أطفئ الوحدات اإلضافية وافصلها عن مصدر اإلمداد.6
بالتيار.

طويلة لفترة الخدمة إنهاء٣۔١٣

إشعار
وتخزينها طويلة لفترة الخدمة إنهاء حالة في سلبًا الماكينة وظائف تتأثَّر

إذا كنت تنوي بدء استخدام الماكينة مرة أخرى الحقًا، فمن الضروري اتخاذ تدابير الصيانة الالزمة. يجب صيانة ماكينة القهوة وتركيبها
وتنظيفها قبل تحضير أي مشروبات.

 للحصول على معلومات حول إنهاء الخدمة والتخزين السليم.Frankeاتصل بفريق الصيانة لدى )١

دع فني الصيانة يصرِّف سوائل ماكينة القهوة.)٢

 أشهر.6قد تقتضي الحاجة إجراء صيانة إصالحية عند تشغيل الماكينة إذا تم تخزينها ألكثر من )٣
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والتخزين النقل٤۔١٣
احرص على حماية الماكينة من التلف الميكانيكي والظروف البيئية المضّرة أثناء النقل والتخزين.

احرص على حماية الماكينة من العوامل التالية:

االهتزازات–

الغبار واألتربة–

ضوء الشمس–

السقوط–

االنزالق أثناء النقل–

ستتجمَّد العناصر الموجودة داخل الماكينة في حالة عدم تصريفها وإفراغها كما ينبغي–

يجب مراعاة الشروط التالية:

C °50 – 10−درجات الحرارة المسموح بها في حالة تصريف الماكينة وإفراغها تمامًا –

%80الرطوبة النسبية: الحد األقصى –

الثبات الدائم والكافي–

وضع الماكينة في موضِع رأسي مستقيم–

إفراغ الماكينة وتصريف ما بها من أجهزة–

وضع الماكينة واألجزاء المفكَّكة منها في أغلفة، ويُفضَّل أن يتم وضعها في أغلفتها األصلية–

االستخدام عدم أو التخزين من طويلة فترات مرور بعد التشغيل إعادة٥۔١٣

إشعار
التخزين أثناء الماكينة أداء انحدار

 أشهر.6قد ال تعمل المكوّنات كما ينبغي إذا كان قد تم تخزينها أو عدم استخدامها لفترات تزيد عن 

اتصل بفريق الصيانة للحصول على المعلومات المتعلّقة بإعادة تشغيل واستخدام ماكينتك.)١
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األجزاء من التخلُّص١٤
المُستهلَكة المواد من التخلُّص

انتبه للمعلومات الموجودة على المُلصق عند التخلُّص من أي مادة تنظيف غير مُستخدَمة.–

تخلَّص من السوائل الموجودة في وعاء التنظيف أو صينية القطرات عبر خزّان الصرف.–

األخرى واألجهزة القهوة ماكينة من التخلُّص

) ويجب أال يتم التخلُّصWEEE بشأن نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية (EU/2012/19تتوافق الماكينة مع توجيه االتحاد األوروبي 
منها مع النفايات المنزلية.

تخلَّص من األجزاء اإللكترونية على حدة.

تخلَّص من األجزاء البالستيكية وفقًا للتعليمات الواردة بمُلصقاتها.

يلزم توفُّر شخصين لنقل ماكينة القهوة.
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الفنية البيانات١٥
DIN 18873-2:2016-02 المعيار وفق السعات١۔١٥

واحد مشروب تحضيرالساعة في السعة

)ساعة لكل الفناجين عدد(

مشروبين تحضير

)ساعة لكل الفناجين عدد(

160238إسبرسو

109141قهوة/قهوة فرنسية

-164 مل)200مياه ساخنة (

149180كابوتشينو

108175التيه مكياتو

135185قهوة بالحليب

-129مشروب الشوكوالتة الساخن

القهوة لماكينة الفنية البيانات٢۔١٥
200≥ تقريبًا الوزن

 كجم،0.6 × 2 كجم، أو 1.2 × 2 كجم، أو 2 × 1التهيئات الممكنة: قُمع حبوب القهوة
 كجم،0.6 × 1 كجم + 1.2 × 2 كجم، أو 0.6 × 1 كجم + 2 × 1أو 
 كجم، قابل للقفل0.6 × 1 كجم + 0.6 × 2أو 

قُمع واحد أو قُمعان منفصالن للمسحوق (لمسحوق الشوكوالتة أوقُمع المسحوق
kg /1,2 kg 0,6الحليب)، قابل للقفل

l 0,9السعة: غالّية تحضير القهوة

)kPa (8 bar 800ضغط التشغيل: 

kW 2,5شدة التيار: 

l 0,9السعة: غالّية الماء الساخن

)kPa (8 bar 800ضغط التشغيل: 

kW 2,5شدة التيار: 

l 0,9السعة: غالّية البخار

)kPa (2,5 bar 250ضغط التشغيل: 

kW 2,5شدة التيار: 

l 16خزّان مياه الصرف (الخارجي)

%80أقصى مستوى رطوبة: الظروف المحيطة

C °32–5درجة الحرارة المحيطة: 

)A ديسيبل (70أقل من انبعاث الضجيج
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القهوة لماكينة الكهربائية التوصيالت٣۔١٥
الترددالمنصهرالتيارالوصالتالكهربائي الجهدالنوع

A800 (FCS4050(2002 فولتL PE450060 إلى 50من  أمبير30 وات
هرتز

220 إلى 200من 
فولت

2L PE 5300 إلى 4500من
وات

 هرتز60 أمبير30

220 إلى 200من 
فولت

3L PE 8100 إلى 6800من
وات

60 إلى 50من  أمبير30
هرتز

240 إلى 200من 
فولت

3L PE 7920 إلى 5590من
وات

60 إلى 50من  أمبير30
هرتز

240 إلى 220من 
فولت

1L N PE 3000 إلى 2600من
وات

16 أمبير/15 أمبير/13
أمبير

60 إلى 50من 
هرتز

240 إلى 220من 
فولت

1L N PE 5200 إلى 4400من
وات

60 إلى 50من  أمبير30
هرتز

 هرتز50 أمبير16 أمبير/15 واتL N PE6300 3 فولت380

415 إلى 380من 
فولت

3 L N PE 7500 إلى 6300من
وات

60 إلى 50من  أمبير16 أمبير/15
هرتز

A800 (FCS4050(

أشكال الشحن

 هرتز50 أمبير16 وات3L PE4700 فولت400

 هرتز50 أمبير16 وات3L PE6650 فولت400

 هرتز50 وات3L PE5300 فولت440

 هرتز50 وات3L PE7800 فولت440

الطاقة سلك٤۔١٥

الموصّلالعنصر رقمالبلد

560.0005.151الصين

560.0006.625تايوان

560.0535.235سويسرا

560.0535.302أوروبا

560.0003.513أوروبا

560.0003.514سويسرا

---560.0004.939أوروبا، الصين
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الموصّلالعنصر رقمالبلد

---560.0537.607أشكال الشحن

---560.0000.160أوروبا، اليابان

---560.0003.575أوروبا، اليابان
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