
20
10

94
01

Př
ek

la
d 

or
ig

in
ál

ní
ho

 n
áv

od
u 

k 
po

už
ití

Př
ek

la
d 

or
ig

in
ál

ní
ho

 n
áv

od
u 

k 
po

už
ití

 •
 2

01
09

40
1 

•
 0

2 
•

 3
0.

8.
20

19

NÁVOD K OBSLUZE A1000
FCS4050

cs

Než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si návod
k obsluze.

Uschovejte návod u přístroje a v případě prodeje nebo
přenechání přístroje jej předejte dalšímu uživateli.
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1 PRO VAŠI BEZPEČNOST
1.1 Použití v souladu s určeným účelem

1.1.1 Kávovar
– Kávovar A1000 je komerční přístroj pro přípravu nápojů určený k použití v gastronomii, kancelářích a

podobných prostředích.
– Kávovar A1000 je určen ke zpracování celých kávových zrnek, mleté kávy, práškové směsi vhodné k použití do

automatů a čerstvého mléka.
– Kávovar A1000 je určen k přípravě nápojů při dodržení tohoto návodu a technických parametrů.
– Kávovar A1000 je určen pro provoz v interiérech.

Na co je nutné pamatovat
– Kávovar A1000 není určen pro použití ve venkovních prostorech.

1.1.2 Přídavné přístroje

Chladicí jednotka
– Chladicí jednotka je určena výhradně k udržování teploty mléka v souvislosti s přípravou kávy v kávovaru.

Používejte pouze předchlazené mléko (2–5 °C).
– Používejte výhradně čisticí prostředek určený pro systémy na přípravu mléka od firmy Franke.

Na co je nutné pamatovat
– Jiné čisticí prostředky mohou v systému na přípravu mléka zanechávat zbytky.

Ohřívač šálků
– Ohřívač šálků je určen výhradně k předehřívání šálků na kávu a skleniček, které se používají pro přípravu

nápojů.

Na co je nutné pamatovat
– Ohřívač šálků není určen k sušení utěrek na nádobí ani jiných utěrek. Šálky se nemusí kvůli jejich zahřátí

zakrývat.

Flavor Station
– Jednotka Flavor Station je určena výhradně pro automatické čerpání sirupů a jiných tekutých aromat určených

pro přípravu nápojů.

Na co je nutné pamatovat
– Jednotka Flavor Station není vhodná k čerpání hustých tekutin, jako např. čokoládové polevy.
– Jednotka Flavor Station není vhodná ke skladování alkoholických či výbušných látek.

Účtovací systém
– Účtovací systém lze v závislosti na provedení použít pro různé způsoby plateb. Příklady: platba mincemi, kartou

nebo mobilním platebním systémem.

1.2 Podmínky pro použití kávovaru
– A1000 je zamýšlen pro použití vyškoleným personálem.
– Každý, kdo A1000 obsluhuje, si musí přečíst tento návod a porozumět mu. To neplatí pro použití

v samoobslužném provozu.
– Přístroje v samoobslužném provozu musejí být kvůli ochraně uživatelů pod neustálou kontrolou.
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– A1000 a přídavné přístroje uveďte do provozu až poté, co si tento návod celý přečtete a porozumíte mu.
– A1000 a přídavné přístroje nepoužívejte, pokud nevíte, jak fungují.
– A1000 nepoužívejte, pokud jsou přívodní kabely A1000 nebo přídavných přístrojů poškozené.
– A1000 nepoužívejte, pokud nejsou A1000 nebo přídavné přístroje vyčištěny anebo naplněny tak, jak by měly

být.

– Děti mladší 8 let nesmí používat A1000 ani přídavné přístroje.
– Děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi

smí A1000 a přídavné přístroje používat pouze pod dohledem a nesmí si
s A1000 ani s přídavnými přístroji hrát.

– Děti nesmí A1000 ani přídavné přístroje čistit.

1.3 Vysvětlivky bezpečnostních upozornění podle organizace ANSI
Z důvodu ochrany osob a hmotných věcí musíte respektovat tato bezpečnostní upozornění.

Symbol a signální výraz určují závažnost nebezpečí.

 VAROVÁNÍ
VÝSTRAHA označuje potenciálně hrozící nebezpečí. Pokud se mu nezabrání, může mít za následek
smrt nebo nejvážnější zranění.

 POZOR
POZOR označuje možné hrozící nebezpečí. Nebude-li mu zamezeno, mohou následkem toho
vzniknout lehká nebo nepatrná poranění.

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ upozorňuje na rizika poškození přístroje.

1.4 Rizika hrozící při použití kávovaru a přídavných přístrojů

 VAROVÁNÍ
Ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem
Poškozené síťové kabely, vedení nebo zástrčky mohou vést k zásahu elektrickým proudem.

a Nepřipojujte k síti poškozené síťové kabely, vedení ani zástrčky.

b Vyměňte poškozené síťové kabely, vedení nebo zástrčky. 
Pokud je síťový kabel pevně namontován, kontaktujte servisního technika. Pokud není síťový kabel pevně
namontován, objednejte a použijte nový originální síťový kabel.

c Dbejte na to, aby se stroj a síťový kabel nenacházely v blízkosti horkých povrchů, např. u plynového nebo
elektrického sporáku nebo kamen.

d Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí síťového kabelu a aby se neodíral o ostré hrany.
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 VAROVÁNÍ
Ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem
Kapalina / vlhkost pronikající do stroje nebo netěsnosti mohou vést k zásahu elektrickým proudem.

a Nesměřujte nikdy paprsek kapaliny nebo páry na stroj.

b Nerozlijte na stroj žádné kapaliny.

c Neponořujte stroj do kapaliny.

d Při netěsnostech nebo pronikající kapalině / vlhkosti odpojte stroj od sítě.

 VAROVÁNÍ
Ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem
Neodborně provedené práce, opravy a servisní práce na elektrických zařízeních mohou způsobit zásah elektrickým
proudem.

a Opravy elektrických součástí nechte provést servisním technikem s použitím originálních náhradních dílů.

b Servisní práce nechte provádět pouze autorizovaným osobám s odpovídající kvalifikací.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí udušení
Kvůli plastovým obalům se mohou děti udusit.

a Dbejte na to, aby se plastové obaly nedostaly do rukou dětem.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí popálení
Horké plochy ohřívače šálků mohou vést k popáleninám nebo požáru.

a Hhorkých ploch ohřívače šálků se nedotýkejte.

b PŘI POPÁLENÍ: Zranění okamžitě ochlaďte a podle závažnosti poranění vyhledejte lékařskou pomoc.

c Na ohřívač šálků nepokládejte žádné hořlavé předměty.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí opaření
Během proplachování vytéká horká voda.

a Během postupu nepracujte v blízkosti odtoků.

b Nestavte nic na odkapávací mřížku.

c PŘI OPAŘENÍ: Ochlaďte okamžitě zranění a podle závažnosti poranění vyhledejte lékařskou pomoc.
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 VAROVÁNÍ
Nebezpečí opaření
Horké nápoje mohou vést k opaření.

a S horkými nápoji zacházejte opatrně.

b Používejte pouze vhodné nádoby na pití.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí opaření
Během čištění vystupují horké kapaliny a pára a mohou způsobit opaření.

a Během postupu nepracujte v blízkosti odtoků.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění
Pokud se do zásobníku na zrnkovou kávu nebo do mlýnku dostanou cizí předměty, mohou ven létat úlomky a může
dojít k poranění.

a Nevkládejte do zásobníků na zrnka ani do mlýnku žádné předměty.

 POZOR
Řezná poranění / pohmoždění
Přepravní mechanismus zásobníku na práškovou směs může způsobit řezná poranění nebo pohmožděniny.

a Při čištění zásobníku na práškovou směs si počínejte obezřetně.

 POZOR
Podráždění čisticím přípravkem
Čisticí tablety, čisticí přípravky pro systémy na přípravu mléka a odstraňovač vodního kamene mohou způsobit
podráždění.

a Věnujte pozornost upozorněním na rizika uvedeným na etiketách čisticích prostředků.

b Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

c Po kontaktu s čisticím prostředkem si umyjte ruce.

d Čisticí prostředky se nesmí dostat do nápoje.
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 POZOR
Ohrožení zdraví v důsledku tvorby zárodečných buněk
V důsledku nedostatečného čištění se mohou ve stroji a na výpustech usazovat zbytky potravin a ty pak mohou
znečistit produkty.

a Nepoužívejte stroj, pokud není vyčištěn podle návodu.

b Čistěte stroj každý den podle návodu.

c Informujte obsluhující personál o potřebných opatřeních v souvislosti s čištěním.

 POZOR
Ohrožení zdraví v důsledku tvorby zárodečných buněk
Při delším nepoužívání přístroje se v něm mohou usazovat zbytky.

a Vyčistěte přístroj, který nebyl delší dobu používán (déle než dva dny).

 POZOR
Ohrožení zdraví v důsledku tvorby řas
Příliš dlouhé používání vodního filtru může vést k tvorbě řas.

a Vyměňte vodní filtr hned, jakmile vás k tomu přístroj vyzve.

 POZOR
Vznik plísní
Na kávově sedlině se může vytvořit plíseň.

a Zásobník na kávovou sedlinu vyprazdňujte a čistěte alespoň jednou denně.
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2 VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ
2.1 Symboly z návodu

2.1.1 Orientační symboly

Symbol Popis

Čištění komponent metodou 5 kroků

U tohoto symbolu najdete praktické tipy a další informace

Podmínky pro jednotlivé kroky postupu práce

Výsledek nebo mezivýsledek u jednotlivých kroků postupu práce

2.2 Symboly známé ze softwaru

2.2.1 Symboly pro navigaci a obsluhu

Symbol Označení Popis

Tlačítko přerušení Přerušit přípravu

Předchozí/následující
strana

Listovat vícestránkovými nabídkami

Tlačítko Start Spustit přípravu

2.2.2 Symboly na ovládacím panelu

Pokud na ovládacím panelu svítí nějaký symbol, je možné klepnutím na tento symbol vyvolat bližší informace a
pokyny. Pokud nastane chyba, najdete nápovědu v kapitole Odstraňování chyb [} 75] .

Symbol Označení Popis

Logo Franke Vyvolat úroveň údržby

Údržba/čištění Je nutné vyčistit, resp. provést údržbu přístroje

Kávová zrnka Zásobník na zrnkovou kávu je prázdný nebo není správně vložen

Zásobník na sedlinu Je nutné vyprázdnit zásobník na sedlinu
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Symbol Označení Popis

Proplachování Přístroj je nutné propláchnout anebo se přístroj proplachuje

Produkt

Vyúčtování Vyúčtování aktivní

Reklamní fotografie

Spořič obrazovky

Jas Nastavení jasu

Přenos dat Probíhá přenos dat

Počítadlo jednotlivých
produktů

Individualizace

Informace

Neaktivní

Standby Zapnout přístroj do pohotovostního režimu

First Shot Předehřívání systému

Dvířka Dvířka jsou otevřená.

Oblíbené položky Tlačítko oblíbených položek; lze je obsadit často používanou funkcí

Servis/nastavení/správa

Zrnka kávy vlevo/vpravo Aktivní mlýnek

Dvojitý produkt Připravit dvojité množství nápoje (dvojitý odběr)
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Symbol Označení Popis

Prášková kávová směs

Čokoláda

Studené mléko

Mléko Zásobník na mléko je prázdný nebo není správně vložený

Čisticí prostředek pro
systémy na přípravu mléka

Čisticí prostředek pro systémy na přípravu mléka je prázdný
(CleanMaster)

2.2.3 Zobrazení chybových hlášení
Vyznačené produkty nelze připravit. Pomocí svítícího symbolu na ovládacím panelu přejdete k chybovému hlášení.

Cappuccino

11:35
2018-09-06

Pokud je chybou ovlivněn celý systém, zobrazí se automaticky chybové hlášení.

Zavřít

Dvířka jsou otevřena. Zavřete dvířka.

2018-09-06
11:35

Barevné kódy chybových hlášení

Krátkodobé přerušení

Zatím funguje systém neomezeně

Systém funguje s omezeními

Jednotlivé nebo všechny zdroje jsou zablokovány
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3 ROZSAH DODÁVKY

Rozsah dodávky se může lišit v závislosti na konfiguraci přístroje. Další příslušenství můžete získat přímo u svého
prodejce nebo u společnosti Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.

Název zboží Číslo zboží

Čisticí tablety (100 ks) 567.0000.010

Čisticí tablety (Čína) 567.0000.016

Čisticí tablety (USA/Kanada) 567.0000.002

Čisticí prostředek pro systémy na přípravu mléka
(kartuše)

(Volitené vybavení FM CM)

567.0000.009

Čisticí prostředek pro systémy na přípravu mléka
(kartuše)

(Volitené vybavení FM CM)

567.0000.004

Čisticí kartáčky 560.0003.728

Vnitřní kartáček

(Volitelné vyybavení SU05)

560.0001.019

Kartáček na hadicové vedení

(Volitelné vybavení FM/MS)

560.0007.380
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Název zboží Číslo zboží

Čisticí štěteček 560.0003.716

Utěrka z mikrovlákna 560.0002.315

Nastavitelný klíč mlýnku 560.0003.876

Regulátor proudu/klíč na hadice 560.0522.696

USB flash disk (4 GB) 560.0003.285

Manuální sada 560.0001.835
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4 IDENTIFIKACE
4.1 Místo umístění typových štítků

4.1.1 Kávovar

Typový štítek na kávovaru se nachází na pravé vnitřní straně u zásobníku na sedlinu.

4.1.2 SU12
Typový štítek modelu SU12 se nachází v chladicí komoře.

4.1.3 FS
Typový štítek Flavor Station se nachází uvnitř.

4.1.4 CW

Typový štítek na ohřívači šálků se nachází na vnitřní straně zadní stěny vlevo dole.

4.2 Typové kódy

4.2.1 Kávovar

Kód Popis

A1000 Kávovar (plně automatický)

Série: A

Konstrukční velikost: 1000

1G 1 mlýnek

2G 2 mlýnky

3G 3 mlýnky

1P 1 zásobník na prášek
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Kód Popis

2P 2 zásobníky na prášek

CM CleanMaster

H1 Výpust horké vody

S1 Parní tryska

S2 Autosteam (parní tryska se snímačem teploty)

S3 Autosteam Pro (parní tryska se snímačem teploty a programovatelnou konzistencí mléčné pěny)

4.2.2 Přídavné přístroje

Kód Popis

1C1M 1 kávovar, 1 druh mléka

1C2M 1 kávovar, 2 druhy mléka

2C1M 2 kávovary, 1 druh mléka

2C2M 2 kávovary, 2 druhy mléka

AC Účtovací zařízení

CM CleanMaster

CW Ohřívač šálků

FM FoamMaster (studené a teplé mléko, studená a teplá mléčná pěna)

FS6 Flavor Station se 6 čerpadly sirupu

MU Modul čerpadla mléka

SU12 CM Chladicí jednotka (≥ 10 l) s čištěním CleanMaster

UT12 CM Podpultová chladicí jednotka (≥ 10 l) s čištěním CleanMaster
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5 POPIS PŘÍSTROJE
5.1 Kávovar

Úvod
Kávovar A1000 se dodává s širokou paletou volitelného příslušenství. Abyste si mohli udělat představu o kávovaru,
představíme Vám jej na tomto místě na příkladu jedné konfigurace. Mějte na paměti, že Váš kávovar může
v závislosti na konfiguraci vypadat jinak.

Odkapní miska s mřížkou

Vhazovací klapka
Zásobník na zrnkovou kávu

Výpust horké vody

Zásobník na mletou kávu
(volitelná výbava)

Obslužná jednotka (10,4" dotykový
displej)

výstup s automatickým nastavením výšky

Parní tryska (volitelná výbava)

Zámek a tlačítko pro
odblokování předních

dvířek

5.1.1 Standardní verze
– Mlecí zařízení (vzadu vlevo)
– Výpust horké vody
– Výpust s automatickým nastavením výšky
– Přípojka vody
– iQFlow
– CleanMaster

5.1.2 Volitelná výbava
– Prémiová verze
– Druhé mlecí zařízení (vzadu vlevo)
– Třetí mlýnek
– Zásobník na prášek (vpravo)
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– Druhý zásobník na prášek (vlevo)
– Parní tryska
– Autosteam pro automatické ohřívání mléka
– Autosteam Pro pro automatické napěnění mléka
– Dva druhy mléka
– Vyhazování sedliny
– Výpust do konvice
– Uzavíratelný zásobník na kávová zrna a práškovou směs
– Vysoké nastavitelné patky (Nastavovací patky [} 29])
– Senzor šálku
– Vnější zásobník vody
– First Shot
– M2M / telemetrická příprava
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5.1.3 Komponenty kávovaru

Zásobník na zrnkovou kávu

Spařovací modul

Zásobník na sedlinu

Odkapová miska s odkapovou mřížkou

Nádrž na odpadní vodu (volitelná
výbava)

Zásobník na prášek
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5.2 Přídavné přístroje

5.2.1 Komponenty chladicí jednotky s CleanMaster

2 x 4,5 l 12 l

Indikace teploty a řízení teploty
Vypínač

Vypínač pokládací plocha na šálky

Čisticí prostředek pro systémy na přípravu
mléka

Zásobník na mléko

Otočný adaptér (odběr mléka / čištění)
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5.2.2 Chladicí jednotka SU12 FM EC

– Automatický čisticí systém
– Připojení k přístroji je možné vlevo nebo vpravo
– Uzavíratelné

Provedení
– SU12 se zásobníkem na mléko 12 l
– SU12 se 2 zásobníky na mléko po 4,5 l pro použití 2 druhů mléka
– SU12 Twin se 2 zásobníky na mléko po 4,5 l pro připojení 2 kávovarů
– UT12 FM podpultová chladicí jednotka se zásobníkem na mléko 12 l
– Podpultová chladicí jednotka UT12 FM se 2 zásobníky na mléko po 4,5 l pro připojení 2 kávovarů
– MU (montáž pod pult)
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5.2.3 Flavor Station

Pro mimořádné kreace je volitelně k dispozici zařízení Flavor Station. Pomocí zařízení Flavor Station můžete nabídku
rozšířit až o šest druhů různých příchutí.

5.2.4 Ohřívač šálků
Pro docílení nejlepšího požitku z kávy potřebujete mít předehřáté šálky. Pro váš kávovar je ideální volbou ohřívač
šálků se čtyřmi odkládacími místy pro ohřev.

5.2.5 Účtovací systém
Účtovací systém slouží k realizaci platebních operací a k evidenci účtovacích dat.

Rozhraní:

– VIP
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Platební systémy:

– Zařízení na kontrolu mincí
– Mincovník
– Čtečky karet

5.3 Přehled uživatelských režimů
Výběr vhodného režimu ovládání závisí na vašem způsobu používání kávovaru, na sortimentu a na přáních
zákazníků. 
Váš servisní technik vám rád pomůže nastavit vhodný režim ovládání.

5.3.1 Uživatelské rozhraní

1

2

1 Tlačítka Franke slouží k přepínání mezi servisní
úrovní a výběrem produktů.

2 Listovat dopředu nebo dozadu.
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5.3.2 Uživatelský režim Cash Register

Cash Register je režim ovládání pro provoz s obsluhou. Zatímco váš kávovar připravuje produkt, vy již přidáváte další
objednávky.

Struktura uživatelského rozhraní
– Úroveň 1: Výběr produktu, až 5 stran. Sloupec s možnou volitelnou výbavou, stavem průběhu přípravy a frontou
– Úroveň 2: zobrazení 4, 9 nebo 16 produktových tlačítek na jedné stránce

Individuální úpravy
– Zobrazení: 2 x 2, 3 x 3 nebo 4 x 4 produkty na stránku
– Zobrazení: fotorealistické, kresba

5.3.3 Uživatelský režim Quick Select
Uživatelský režim Quick Select je standardní nastavení pro samoobslužnou zónu. Poté, co si váš zákazník zvolí nápoj,
může ho ve druhém kroku upravit, pakliže jsou aktivovány volitelné možnosti produktů.

Struktura uživatelského rozhraní:

– Úroveň 1: Výběr produktu, až 5 stran
– Úroveň 2: stav Výběr nápoje; zobrazení 6, 12 nebo 20 produktových tlačítek na stránku, Vybrat volitelné

možnosti produktu, Spustit přípravu (je-li aktivováno)
Individuální úpravy:

– Zobrazení: 2 x 3, 3 x 4 nebo 4 x 5 produktů na stránku
– Aktivovat režim Credit Mode

– Individuální uspořádání nápojů

5.3.4 Uživatelský režim Quick Select s režimem Credit Mode

Kredit: 6.00 CHF

3.00 CHF 5.50 CHF

4.00 CHF 5.50 CHF 3.00 CHF

5.50 CHF

Ukazatel
– Ceny produktů
– Kredit
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– Chybějící kredit

Ve stavu Drink Selection/Výběr nápoje nemůžete při nastavení pomocí Kreditního režimu přidat žádné volitelné
možnosti nápoje. 
Kreditní režim aktivujete v nabídce Moje nastavení na záložce 1 Nastavit přístroj > 1.12 Vyúčtování. Vyberte možnost
Aktivovat vyúčtování.

5.3.5 Režim ovládání Inspire Me
Provozní režim Inspire Me je vhodný zejména pro samoobslužný provoz. Nápoje je možné sloučit do skupin. Tak
můžete přehledně prezentovat svým zákazníkům nabídku nápojů.

Struktura uživatelského rozhraní:

– Úroveň 1: až 6 nabídkových karet s předfiltrovaným výběrem
– Úroveň 2: až 5 stran na nabídkovou kartu
– Úroveň 3: 6 nebo 12 tlačítek produktů na stranu

Individuální úpravy:

– Vytvoření nabídkových karet
– Individuální uspořádání nápojů
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6 INSTALACE
6.1 Přípravy

– Síťová zásuvka pro připojení kávovaru musí být jištěna proudovým chráničem (FI).
– Každý pól přívodu proudu musí být možné přerušit pomocí spínače.
– Vodní přípojka musí odpovídat Požadavky na zásobování vodou [} 29] i místním a národním pravidlům

a předpisům.
– Kávovar je nutné připojit pomocí dodávané sady hadic k přívodu vody. Nepoužívejte jiné hadice na vodu.
– Zajistěte ergonomickou a stabilní plochu (nosnost min. 150 kg). Ovládací jednotka by se měla nacházet ve

výšce očí.

Tyto přípravy musejí být provedeny ještě předtím, než vám bude servisní technik instalovat kávovar. Servisní technik
provede instalaci kávovaru a uvede jej poprvé do provozu. Zasvětí vás do základních funkcí přístroje.

6.2 Hmotnost kávovaru s SU12 a dalšími přídavnými přístroji
Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.
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UPOZORNĚNÍ
Poškození vysokou teplotou
Příliš nízká vzdálenost od stěny a směrem nahoru může vést k nahromadění vysoké teploty ve stroji a k poruchám.

a Dodržujte předepsané montážní rozměry a volné prostory.

b Dbejte na to, aby nebyly volné prostory zahrazené.
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6.2.1 Nastavovací patky
Součástí dodávky jsou nastavovací patky o výšce 40 mm. Volitelně jsou k dostání i vyšší nastavovací patky.

Výška nastavovacích patek Celková výška

40 mm standard 750 mm + 40 mm = 790 mm

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

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

6.3 Požadavky na zásobování vodou

6.3.1 Přípojka vody

Tlak vody 80–800 kPa (0,8–8,0 bar) 

Průtok > 0,1 l/sec

Teplota vody < 25 °C

Připojení na vodovodní přípojkou Převlečná matice G3/8 a kovová hadice l = 1,5 m

Připojení pouze pomocí dodané hadicové sady

– Vodovodní přípojka musí odpovídat požadavkům technických údajů, místním předpisům a předpisům v dané
zemi.

– Vodovodní přípojka musí být zabezpečena proti zpětnému toku.
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– Vodovodní přípojka musí mít uzavírací ventil a kontrolovatelný zpětný ventil s předřazeným filtrem. Filtr musí být
možné kvůli čištění vyjmout.

– Nesmí se používat voda z domácího zařízení na odstranění vodního kamene.
– Filtr s minimálně 100 otvory/palec (UL)

6.3.2 Kvalita vody

Celková tvrdost vody: 4–8°dH GH (německá celková tvrdost)

7–14°fH GH (francouzská celková tvrdost)

70–140 ppm (mg/l)

Karbonátová tvrdost 3–6° dH KH / 50–105 ppm (mg/l)

Kyselost/hodnota pH 6,5–7,5 pH

Obsah chloru < 0,5 mg/l

Obsah chloridů < 30 mg/l

TDS (total desolved solids) 30–150 ppm (mg/l)

Elektrická vodivost (měřená) 50–200 μS/cm (mikrosiemens)

Obsah železa < 0,3 mg/l

– Barva: čirá
– Chuť: svěží a čistá
– Zápach: bez postřehnutelného zápachu
– Bez částic rzi ve vodě
– Reverzní osmóza: Voda musí mít minimální podíl rozpuštěných pevných látek 30–50 ppm (30–50 mg/l), aby se

zabránilo přeplnění bojleru.

Odhad nebezpečí koroze
K odhadu je možno použít následující vzorec:

Vypočítaná vodivost = naměřená vodivost [μS/cm] – (naměřená celková tvrdost [° dH GH] x konstanta)

– Naměřená vodivost v μS/cm
– Naměřená celková tvrdost v ° dH GH
– Konstanta = 30 [μS/cm]/[ ° dH GH]

Vypočítaná vodivost Nebezpečí koroze

<200 μS/cm nízké

200–500 μS/cm zvýšené

>500 μS/cm velké

Příklad výpočtu:
– Naměřená vodivost 700 μS/cm
– Naměřená celková tvrdost 18° dH GH
– Vypočítaná vodivost = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

Výsledek výpočtu je 160 μS/cm a znamená nízké nebezpečí koroze.

6.3.3 Odtok vody
– Dvě odtokové hadice: prům. = 16 mm, d = 2 m
– Připojení k hluboko umístěnému sifonu
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7 PLNĚNÍ A VYPRAZDŇOVÁNÍ
7.1 Doplňování kávových zrnek

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění
Pokud se do zásobníku na zrnkovou kávu nebo do mlýnku dostanou cizí předměty, mohou ven létat úlomky a může
dojít k poranění.

a Nevkládejte do zásobníků na zrnka ani do mlýnku žádné předměty.

Dosypte kávová zrnka do zásobníku na zrnkovou kávu.
Do zásobníku na práškovou směs dosypte práškovou kávovou směs vhodnou do automatu.

UPOZORNĚNÍ
Špatná kvalita nápoje
Olej kávových zrnek se usazuje na vnitřní straně zásobníku na kávová zrna ve formě tenkého olejového filmu.
Usazovaný olej rychle stárne a zhoršuje chuť nápoje.

a Odstraňujte každý den olejový film usazený na vnitřní straně zásobníku na kávová zrna.

b Použijte k tomu suchou nebo jen vodou navlhčenou utěrku.

c Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože ty mění chuť kávy.

1. Zvedněte víko zásobníku na zrnkovou kávu.

2. Nasypte kávová zrna.

3. Nasaďte víko.
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7.2 Doplnění práškové směsi

1. Zvedněte víko zásobníku na práškovou směs.

2. Nasypte práškovou směs vhodnou k použití do
automatu.

3. Nasaďte víko.

7.3 Doplnění mléka

 POZOR
Choroboplodné zárodky v syrovém mléku
Choroboplodné zárodky v syrovém mléku mohou ohrozit zdraví osob.

a Nepoužívejte syrové mléko.

b Používejte jen pasterizované nebo trvanlivé mléko.

UPOZORNĚNÍ
Poškození přístroje
Použití nesprávných tekutin může vést k poškození přístroje.

a Do zásobníku na mléko doplňujte pouze mléko.

b K čištění zásobníku na mléko použijte vodu a jemný čisticí prostředek.
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UPOZORNĚNÍ
Zhoršená kvalita nápoje
Při nesprávné manipulaci s mlékem může dojít k potížím s kvalitou.

a Mléko nalévejte pouze do čistých zásobníků.

b Používejte pouze předchlazené mléko (2–5 °C).

c Vnitřní strany zásobníku na mléko, hadic na mléko a víka zásobníku na mléko se dotýkejte pouze umytýma
rukama anebo použijte jednorázové rukavice.

Po čištění nebo po naplnění se systém na přípravu mléka poloautomaticky připraví. Dbejte pokynů uvedených
v hlášeních událostí. K událostem přejdete prostřednictvím ovládacího panelu.

7.3.1 Doplnění mléka u SU12

1. Otevřete dvířka.

2. Zapněte chladicí jednotku.

ð Zobrazí se aktuální teplota chladicí komory.

3. Zásobník na mléko vysuňte ven pouze tak, aby
byl zcela viditelný posuvný uzávěr víka
zásobníku.

4. Posuvný uzávěr posuňte dozadu.

5. Do zásobníku mléka nalijte chlazené mléko.

6. Zásobník na mléko zasuňte až na doraz do
chladicí komory.

7. Zavřete dvířka.

7.4 Naplnění jednotky Flavor Station
Spínač k zapnutí Flavor Station se nachází ve vnitřním prostoru u zadní stěny po levé straně.

1. Flavor Station odemkněte klíčem.



7 | Plnění a vyprazdňování Franke Kaffeemaschinen AG

34 Návod k obsluze

2. Stiskněte tlačítko pro odblokování a otevřete
Flavor Station.

3. Zapněte Flavor Station.

4. Držák na láhve vytáhněte nahoru.

5. Postavte láhve do zařízení Flavor Station.

6. Držák na láhve stáhněte směrem dolů.

7. Hadicovou přípojku na hadici posuňte směrem
nahoru.

8. Zaveďte hadici do láhve.

9. Hadicovou přípojku zasuňte do hlavy láhve.

10. Flavor Station zavřete.

7.4.1 Příprava Flavor Station

V následujících případech musí být Flavor Station připravena:

a Při prvním uvedení do provozu

b Po každé výměně láhve na sirup

1. Přejděte na úroveň údržby.

2. Vyberte možnost Čištění a údržba.

3. Zvolte možnost Připravit Flavor Station.

4. Vyberte možnost Spustit a potvrďte.

ð Připraví se sirup daného druhu.

5. Dbejte pokynů uvedených v ovládacím rozhraní.

6. Tyto kroky zopakujte u každé láhve na sirup.
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7.5 Nastavení stupně mletí

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění
Pokud se do zásobníku na zrnkovou kávu nebo do mlýnku dostanou cizí předměty, mohou ven létat úlomky a může
dojít k poranění.

a Nevkládejte do zásobníků na zrnka ani do mlýnku žádné předměty.

Nastavitelný klíč mlýnku (560.0003.876)

Změna stupně mletí ovlivní množství kávy. Proto se musí mlýnky po nastavení stupně mletí zkalibrovat.

V případě potřeby lze stupeň mletí u jednotlivých mlýnků nastavit po stupních.

1. Blokovací šoupátko vysuňte až na doraz směrem
dopředu.

2. Zásobník na kávová zrna/práškovou směs
zvedněte nahoru.

3. Mlýnek v případě potřeby nastavte nastavitelným
klíčem mlýnku.

ð Pro jemnější mletí jím otočte proti směru
hodinových ručiček.

ð Pro hrubší mletí jím otočte ve směru
hodinových ručiček.

4. Nasaďte zásobník na zrnkovou kávu.

5. Zkontrolujte a popř. opravte mletí.

6. Nasaďte zásobník na zrnkovou kávu.
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7. Blokovací šoupátko zasuňte dovnitř až na doraz.

7.6 Vyprázdnění zásobníku na zrnka

1. Blokovací šoupátko vysuňte až na doraz směrem
dopředu.

2. Zásobník na kávová zrna/práškovou směs
zvedněte nahoru.

3. Zásobník na zrnkovou kávu vyprázdněte,
vyčistěte a vysušte.

4. Nasaďte zásobník na zrnkovou kávu.

5. Blokovací šoupátko zasuňte dovnitř až na doraz.

UPOZORNĚNÍ
Zhoršení funkce
Nebudou-li zásobníky na zrnkovou kávu a práškovou směs správně zablokovány, může dojít ke zhoršení funkce
kávovaru a kvality produktu.

a Blokovací šoupátko zasuňte dovnitř až na doraz.
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7.7 Vyprázdnění zásobníku na práškovou směs

UPOZORNĚNÍ
Znečištění práškovou směsí
Prášková směs může vypadávat ze zásobníku.

a Zásobník na práškovou směs přenášejte vždy ve vodorovné poloze a zavřený.

 POZOR
Řezná poranění / pohmoždění
Přepravní mechanismus zásobníku na práškovou směs může způsobit řezná poranění nebo pohmožděniny.

a Při čištění zásobníku na práškovou směs si počínejte obezřetně.

1. Blokovací šoupátko vysuňte až na doraz směrem
dopředu.

2. Zásobník na práškovou směs vyjměte směrem
nahoru.

3. Zásobník na práškovou směs vyprázdněte,
vyčistěte a vysušte.

4. Nasaďte zásobník na práškovou směs.

5. Blokovací šoupátko zasuňte dovnitř až na doraz.

UPOZORNĚNÍ
Zhoršení funkce
Nebudou-li zásobníky na zrnkovou kávu a práškovou směs správně zablokovány, může dojít ke zhoršení funkce
kávovaru a kvality produktu.

a Blokovací šoupátko zasuňte dovnitř až na doraz.

7.8 Vyprázdnění zásobníku na sedlinu

UPOZORNĚNÍ
Vznik plísní
Zbytky kávy mohou vést k tvorbě plísní.

a Zásobník na kávovou sedlinu vyprazdňujte a čistěte alespoň jednou denně.

1. Otevřete dvířka. ð Na ovládací ploše se zobrazí hlášení Dvířka
jsou otevřená.
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2. Vyjměte zásobník na sedlinu.

3. Vyprázdněte, vyčistěte a vysušte zásobník na
sedlinu.

4. Vložte zásobník na sedlinu a zavřete dvířka.

7.9 Vyprázdnění chladicí jednotky

UPOZORNĚNÍ
Zkažené mléko
V důsledku nedostatečného chlazení nebo hygieny se může mléko zkazit.

a Používejte jen předchlazené mléko (2,0−5,0 °C).

b Mléko skladujte v chladicí jednotce pouze během provozu chladicí jednotky. Mléko skladujte mimo provoz
chladicí jednotky – například přes noc – v ledničce.

c Čistěte přístroj a chladicí jednotku jednou denně.

d Sací hadičky, vnitřní strany zásobníku na mléko a víka zásobníku na mléko se dotýkejte jen umytýma rukama
anebo používejte jednorázové rukavice.

e Víko zásobníku se sací hadičkou pokládejte pouze na čistou plochu.

 POZOR
Ohrožení zdraví v důsledku tvorby zárodečných buněk
V důsledku nedostatečného čištění se mohou ve stroji a na výpustech usazovat zbytky potravin a ty pak mohou
znečistit produkty.

a Nepoužívejte stroj, pokud není vyčištěn podle návodu.

b Čistěte stroj každý den podle návodu.

c Informujte obsluhující personál o potřebných opatřeních v souvislosti s čištěním.
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1. Otevřete dvířka.

2. Vytáhněte zásobník na mléko.

3. Uchovávejte mléko v chladničce nebo ho
v případě nutnosti zlikvidujte.

4. Vyčistěte zásobník na mléko, části, jimiž
prochází mléko, a chladicí komoru.

5. Vložte vyčištěný zásobník na mléko.

6. Vypněte chladicí jednotku, pokud ji už
nepotřebujete. Dvířka vypnuté chladicí jednotky
ponechte mírně pootevřená, aby uvnitř nevznikl
zápach.
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8 ODBĚR NÁPOJŮ

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí opaření
Horké nápoje mohou vést k opaření.

a S horkými nápoji zacházejte opatrně.

b Používejte pouze vhodné nádoby na pití.

8.1 Odběr nápojů s Quick Select
1. Pod výpust postavte vhodnou nádobu pro

přípravu nápoje.

2. Vyberte produkt.

ð Zobrazí se náhled s produkty Drink Selection/
Výběr produktu.

Extra Shot
...

3. Vyberte volitelné možnosti produktu.

4. Zeleným tlačítkem spusťte přípravu nápoje.

ð Začne běžet příprava nápoje.

ð Jakmile je produkt připraven, zobrazí se výběr
produktů.

8.2 Odběr nápojů s Cash Register
Pokud budete odebírat několik produktů po sobě, pamatujte na toto:

a Mějte připravený dostatečný počet skleniček či šálků.

b Během přípravy můžete průběžně přidávat do fronty nové produkty.

c Produkty ve frontě můžete vybrat a vymazat.

1. Pod výpust postavte vhodnou nádobu pro
přípravu nápoje.

2. Vyberte volitelné možnosti produktu.

3. Vyberte produkt.

ð Příprava začíná.
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4. Případně přidejte do fronty další produkty. 5. Přípravu jednotlivých produktů ve frontě
spouštějte vždy zeleným tlačítkem.

ð Spustí se další příprava.

ð Zobrazí se výběr produktů.

ð Všechny produkty jsou připraveny.

8.3 Odběr nápojů s Inspire Me
1. Pod výpust postavte vhodnou nádobu pro

přípravu nápoje.

2. Listujte nabídkovými kartami.

3. Klepněte prstem na požadovanou nabídkovou
kartu.

ð Zobrazí se přehled nápojů.

4. Vyberte produkt.

ð Zobrazí se náhled s produkty Drink Selection/
Výběr produktu.

5. Vyberte volitelné možnosti produktu.

6. Zeleným tlačítkem spusťte přípravu nápoje.

ð Výpust sjede dolů.

ð Začne běžet příprava nápoje.

ð Zobrazí se nabídkové karty.

ð Produkt je připravený.

8.4 Odběr nápojů s mletou kávou
Příklad: Quick Select

Použít lze jen mletou kávu. Rozpustnou instantní kávu ze sušeného kávového extraktu použít nelze.

1. Pod výpust postavte vhodnou nádobu pro
přípravu nápoje.

2. Stiskněte volicí tlačítko Káva bez kofeinu.

ð Volicí tlačítko Káva bez kofeinu svítí.

OK

Vybrali jste nápoj s kávou bez kofeinu.

Otevřete klapku na prášek a nasypte kávu
bez kofeinu.

ð Zobrazí se toto hlášení.
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3. Otevřete vhazovací klapku.

4. Vsypte práškovou směs.

5. Vhazovací klapku zavřete.

OK

Vybrali jste nápoj s kávou bez kofeinu.

Otevřete klapku na prášek a nasypte kávu
bez kofeinu.

6. Hlášení potvrďte tlačítkem OK.

ð Příprava začíná.

ð Zobrazí se výběr produktů.

ð Produkt je připravený.

8.5 Odběr horké vody
Výdej horké vody můžete kdykoliv přerušit stisknutím ukončujícího tlačítka.

Příklad: Quick Select

1. Pod výpust horké vody postavte vhodnou
nádobu pro přípravu nápoje.

2. Vyberte Voda na čaj.
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3. Zvolte velikost šálku.

ð Spustí se výdej horké vody, který skončí po
výdejním cyklu.

8.6 Výstup páry
V závislosti na provedení parní trysky se výstup páry automaticky ukončí, jakmile je dosaženo zadané teploty nápoje
(Autosteam/Autosteam Pro), resp. po ukončení cyklu výstupu páry (parní tryska). Nezávisle na tom může být výstup
páry kdykoli ukončen tlačítkem pro ukončení.

1. Pod výstupem páry přidržte vhodnou nádobu.

2. Zvolte možnost Výstup páry.

ð Začne běžet výstup páry.

3. Výstup páry ukončíte stisknutím ukončujícího
tlačítka.

ð Vypouštění páry se ukončí.

ð Zobrazí se přehled nápojů.

8.6.1 Vypuštění páry z parní trysky po použití

1. Otřete parní trysku vlhkou utěrkou.

2. Trysku vyčistíte tím, že na chvilku zapnete výstup
páry.

3. Výstup páry ukončíte stisknutím ukončujícího
tlačítka.
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ð Výstup páry se ukončí.

ð Zobrazí se přehled nápojů.
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8.7 Výstup páry (Autosteam/Autosteam Pro)
Možnost Autosteam je vhodná pro ruční ohřívání a napěňování mléka a také pro ohřívání jiných nápojů.

Funkcí Vypouštění páry se odstraňuje zkondenzovaná voda z parní trysky.

1. Stiskněte tlačítko Vypustit páru .

2. Pod parní tryskou přidržte vhodnou nádobu.

Espresso Chococcino

Americano Schokolade Wasser für Tee

3. Zvolte možnost Výstup páry.

ð Začne běžet výstup páry.

ð Výdej páry se automaticky ukončí, když váš
nápoj dosáhne stanovené teploty.

ð Zobrazí se přehled nápojů.

4. Popř. stiskněte ukončující tlačítko, abyste
ukončili výstup páry.

5. Stiskněte tlačítko Vypustit páru .
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9 ČIŠTĚNÍ
9.1 Úvod

Podmínkou dokonalého požitku z kávy je dokonale vyčištěný kávovar. Čistěte svůj kávovar alespoň jednou denně a
v případě potřeby i častěji.

UPOZORNĚNÍ
Nesprávné čištění spařovacího modulu
Čištění spařovacího modulu v myčce nádobí může způsobit jeho poškození.

a Spařovací modul čistěte podle pokynů během procesu čištění.

UPOZORNĚNÍ
Znečištěné příslušenství
Znečištěné příslušenství může negativně ovlivnit funkci přístroje a kvalitu nápojů.

a Příslušenství čistěte metodou 5 kroků.

b Dodržujte dostupné návody pro příslušenství.

Automatické čištění zahrnuje čištění kávovaru a čištění chladicí jednotky.

Co je nutné ještě vyčistit:
– Vnitřní plochy v chladicí komoře
– Vnitřní strana dvířek a těsnění dvířek
– Zásobník na mléko a víčko zásobníku na mléko
– Sací hadička na mléko, sací hrdlo, otočný adaptér (pouze u modelu SU12)
– Zásobník na kávová zrna a práškovou směs
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9.2 Metoda 5 kroků
Vyčistěte vyjímatelné komponenty svého kávovaru metodou 5 kroků.

1. Hrubé nečistoty odstraňte štětečkem nebo
kartáčkem.

2. Ponořte díly do horké vody s jemným čisticím
prostředkem.

3. Díly vymyjte.

4. Důkladně díly propláchněte.

5. Díly osušte.

9.3 Požadované příslušenství pro čištění

9.3.1 Příslušenství pro čištění u FM CM
– Čisticí tablety
– Utěrka z mikrovlákna
– Sada kartáčků
– Čisticí prostředek pro systémy na přípravu mléka (kartuše)
– Čisticí nádoba
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9.4 Spuštění čištění
Automatické čištění zahrnuje čištění kávovaru, chladicí jednotky a Flavor Station (je-li k dispozici).

9.4.1 Spuštění čištění v nabídce Čištění a údržba

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Klepněte na logo Franke.

2. Zadejte PIN. PIN kódy [} 53]

3. Stiskněte Ok..

Moje nastavení

Individualizace a přenos dat

Čištění a údržba

4. Vyberte Čištění a údržba.

Čištění a údržba

Protokol chyb/událostí

Vyčistit kávovar

Propláchnout kávovar

Ochrana pro otření

Množství vody – filtr

5. Vyberte možnost Čištění kávovaru.

6. Pro zahájení čištění potvrďte hlášení stisknutím
Ano.

7. Postupujte podle pokynů na ovládací ploše
a provedené pracovní kroky potvrďte pomocí
Pokračovat.

ð Přístroj zobrazí další krok.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí opaření
Během čištění vystupují horké kapaliny a pára a mohou způsobit opaření.

a Během postupu nepracujte v blízkosti odtoků.

Přístroj přejde po provedeném čištění zpět na úroveň údržby nebo do úsporného energetického režimu.
Požadovanou možnost vám může nastavit servisní technik.
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9.4.2 Spuštění čištění na chladicí jednotce SU12

1. Otevřete dvířka.

2. Vysuňte zásobník na mléko směrem dopředu.
 

3. Otočný adaptér stáhněte nahoru z nasávacího
hrdla.

4. Otočný adaptér otočte o 180°.

5. Otočný adaptér nasaďte na nasávací hrdlo.

6. Zásobník na mléko zcela zasuňte.

7. Přepněte spínač do polohy čištění.

ð Přístroj se automaticky přepne do režimu
čištění.

8. Zavřete dvířka.

Ne Ano

9. Spusťte čištění na ovládací jednotce pomocí
Ano.

10. Řiďte se pokyny na ovládací ploše a potvrďte
tlačítkem Další.

ð Přístroj vás dovede k následujícímu kroku.
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 VAROVÁNÍ
Nebezpečí opaření
Během čištění vystupují horké kapaliny a pára a mohou způsobit opaření.

a Během postupu nepracujte v blízkosti odtoků.

Přístroj přejde po provedeném čištění zpět na úroveň údržby nebo do úsporného energetického režimu.
Požadovanou možnost vám může nastavit servisní technik.

9.5 Propláchnutí kávovaru

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí opaření
Během proplachování vytéká horká voda.

a Během postupu nepracujte v blízkosti odtoků.

b Nestavte nic na odkapávací mřížku.

c PŘI OPAŘENÍ: Ochlaďte okamžitě zranění a podle závažnosti poranění vyhledejte lékařskou pomoc.

Propláchnutí nenahrazuje každodenní čištění! Propláchnutí je zapotřebí k tomu, aby se ze systému na přípravu kávy
a mléka odstranily zbytky.

Stroj se proplachuje automaticky v určitých časových intervalech a rovněž při zapnutí a vypnutí.

1. Klepněte na logo Franke.

2. Zadejte PIN. PIN kódy [} 53]

3. Stiskněte Ok.

Moje nastavení

Individualizace a přenos dat

Čištění a údržba

4. Vyberte Čištění a údržba.

Kaffeemaschine reinigen

Kaffeemaschine spülen

Reinigung und Wartung

Milchsystem vorbereiten

Wischschutz

Fehler/Ereigniss-Protokoll

Zurück

Wartung

Wassermenge Filter

Flavor Station vorbereiten

Flavor Station reinigen

5. Vyberte možnost Propláchnout kávovar
a potvrďte.

ð Kávovar se propláchne.
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9.6 Čištění zásobníku na zrnkovou kávu a zásobníku na prášek
ü Použijte suchou nebo jen vodou navlhčenou

utěrku.

ü Nepoužívejte čisticí prostředky, protože ty mění
chuť kávy.

1. Odstraňujte každý den olejový film usazený na
vnitřní straně zásobníku na kávová zrna.

9.7 Vyčištění regulátoru proudu

1. Pomocí nářadí sejměte regulátor proudu horké
vody a odvápněte jej.

9.8 Vyčištění komponent Autosteam Pro/S3
1. Vypněte přístroj.

2. Otevřete dvířka. Během čištění nechte dvířka
otevřená.

3. Odšroubujte parní trysku.

4. Stáhněte ochrannou trubku směrem dolů.

5. Parní trysku vyčistěte uvnitř kartáčkem.

6. Ponořte ochrannou trubku a parní trysku do
horké vody s jemným čisticím prostředkem.

7. Ochrannou trubku a parní trysku důkladně
vypláchněte a vysušte.

8. Vyčistěte parní trubku a přístroj utěrkou.



9 | Čištění Franke Kaffeemaschinen AG

52 Návod k obsluze

9. Nasuňte ochrannou trubku na parní trubku
a namontujte parní trysku.

10. Zavřete dvířka.

11. Parní trysku otřete utěrkou.

9.9 Čištění obrazovky
Zablokování ovládací plochy nemůžete zrušit. Blokování trvá 20 sekund.

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Klepněte na logo Franke.

2. Zadejte PIN. PIN kódy [} 53]

3. Stiskněte Ok..

Moje nastavení

Individualizace a přenos dat

Čištění a údržba

4. Vyberte Čištění a údržba.

Čištění a údržba

Protokol chyb/událostí

Vyčistit kávovar

Propláchnout kávovar

Ochrana pro otření

Množství vody – filtr

5. Vyberte Ochrana pro otření.

ð Ovládací plocha bude po dobu 20 sekund
zablokovaná.

6. Vyčistěte obrazovku.

ð Zobrazí se úroveň údržby.
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10 KONFIGURACE
10.1 Přepněte se do úrovně údržby

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Klepněte na logo Franke.

2. Zadejte PIN. PIN kódy [} 53]

3. Stiskněteb Ok..

Moje nastavení

Individualizace a přenos dat

Čištění a údržba

4. Vyberte nabídku.

10.2 PIN kódy
Z výroby jsou nastaveny výchozí PIN kódy:

Majitel Specialista Obsluha

Výchozí PIN 1111 2222 7777

Vlastní PIN
 ...  ...  ...

PIN kódy pro produkty s klíčem a zapnutí/vypnutí přístroje s rolí vlastníka najdete a změníte v nabídce Moje
nastavení > 6 Řízení práv.
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10.3 Nabídkový strom Moje nastavení

Moje nastavení

0 Uvedení do provozu

0.10 Systémové informace

1 Nastavit přístroj

1.1 Jazyk

1.2 Režim ovládání

1.3 Volicí tlačítka

1.4 Čištění

1.7 Teploty

2 Nastavit nápoje 3 Datum a čas

3.2 Datum a čas

3.3 Spínací hodiny 1

6 Řízení práv

6.2 Majitel

6.3 Specialista

6.4 Obsluha

6.6 Produkty se zámkem

6.7 Zap./vyp. přístroj

V závislosti na konfiguraci stroje se nezobrazují jednotlivé body nabídky.

10.4 Metody zadávání

Zap. Stlačením spínače se přepnete na Ano/Ne nebo Zap/Vyp. Aktivní je viditelná hodnota.

Stisknutím šipky se zobrazí výběr a vybere se volitelná možnost.

Přetáhněte ji na stupnici, abyste mohli nastavit parametry. Aktivní je hodnota v rámečku.

Po stisknutí klávesnice budete moci zadat text nebo čísla.

10.5 Nabídka 0 Uvedení do provozu

10.5.1 Položka nabídky 0.10 Systémové informace

Servisní nabídka

0 Uvedení do provozu

0.10 Systémové informace

Zde naleznete údaje o verzích hardwaru a softwaru přístroje.

10.6 Nabídka 1 Nastavit přístroj
V nabídce 1 Nastavit přístroj můžete svůj přístroj upravit podle svých potřeb. Máte k tomu tyto možnosti.

– Nastavit jazyk
– Nastavit uživatelský režim
– Obsadit volicí tlačítka
– Nastavit čištění
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– Provést nastavení teploty

10.6.1 Bod nabídky 1.1 Jazyk

1 Nastavit přístroj

1.1 Jazyk

Moje nastavení

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Výběr jazyka 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

– Jazyk na ovládací ploše se okamžitě přepne
– Výchozí: CZ (čeština)

10.6.2 Bod nabídky 1.2 Režim ovládání

1 Nastavit přístroj

1.2 Režim ovládání

Moje nastavení

Režim ovládání

Scénář použití > S obsluhou

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Scénář použití – S obsluhou
– (Samoobsluha)

Produktů na stránku – 4
– 9
– 16

– Počet současně zobrazených produktů
– Výchozí: 4

Zobrazení – Fotorealistické
– Kreslené

Výchozí: Fotorealistické

Automatický režim – Ano
– Ne

– Ano: Všechny předem zvolené produkty se připravují
bez dalšího stisknutí tlačítka

– Ne: Každý produkt je nutné aktivovat spouštěcím
tlačítkem

– Výchozí: Ne

Pauza mezi produkty 1–10 sekund – Zobrazí se, pokud je Automatický režim aktivní
– Hodnota kroku: 1

Zobrazení doby spařování – Ano
– Ne
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Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Zobrazení Vypuštění páry – Ano
– Ne

Výchozí: Ne

Scénář použití > Samoobsluha

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Scénář použití – Samoobsluha
– (S obsluhou)

Režim ovládání – Quick Select
– Inspire Me

– Výchozí: Quick Select

– V případě scénáře použití Samoobsluha lze volit mezi
režimy Quick Select a Inspire Me (Inspire Me není pro
model A400 k dispozici).

Produktů na stránku – 6
– 12
– 20

– Počet současně zobrazených produktů
– Výchozí: 6

Upravit nápoje – Ano
– Ne

– Možnost pro zákazníka, který se sám obsluhuje, aby
si zvolený nápoj upravil podle obsazení tlačítek volby

– Výchozí: Ne

Zákaznické obrázky – Ano
– Ne

– Aktivace obrázků specifických podle zákazníka
– Pro scénář použití Samoobsluha, uživatelský režim

Quick Select

– Výchozí: Ne

Scénář použití > Individualizovaný

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Režim ovládání Individualizovaný Pokud byla konfigurace naimportovaná
v Individualizovaném režimu (Advanced Mode), nelze
v této položce nabídky 1.2 Režim ovládání nic
konfigurovat.

Volitelná výbava

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Produkty se zámkem – Ano
– Ne

– Volitelnou možností Produkty se zámkem je možno
zablokovat vybrané produkty

– Produkty se zámkem se možno odebírat jen po
zadání PIN kódu (viz kap. 6. Management oprávnění,
str. 105)

– Výchozí: Ne

Skrýt tlačítko pro storno – Ano
– Ne

– Zobrazit tlačítko pro přerušení produktu
– Výchozí: Ne

Akustický signál při přípravě
produktu

– Ano
– Ne

Pípne, když je připraven hotový produkt

Akustický signál při chybové
zprávě

– Ano
– Ne

Pípá při chybějícím zdroji v třísekundovém cyklu



Franke Kaffeemaschinen AG Konfigurace | 10

Návod k obsluze 57

10.6.3 Bod nabídky 1.3 Volicí tlačítka

1 Nastavit přístroj

1.3 Volicí tlačítka

Moje nastavení

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Volitelné možnosti produktu – Small
– Medium
– Large
– 2x
– Bez kofeinu
– Příchuť 1–6
– Extra Shot
– Iced
– Espresso Shot

– V servisní nabídce může být různými volbami
produktů obsazeno maximálně dvanáct tlačítek
volby. Možnosti produktů se zobrazují ve stavu Drink
Selection / Výběr nápoje

– V případě až osmi nakonfigurovaných volicích
tlačítek se zobrazí tlačítka 1–4 vlevo, zbývající pak
vpravo

– Pokud je nakonfigurováno více než osm volicích
tlačítek, zobrazí se tlačítka 1–6 vlevo, zbývající pak
vpravo

– Devět a více tlačítek se zobrazují zmenšené

Doporučení:

– Volicí tlačítka na levé straně: Vybrat velikost nápoje.
– Volicí tlačítka na pravé straně: Vybrat dodatečná

nastavení.

Zobrazení textu – Funkce
– Libovolný text
– Žádný text

– Výchozí: Funkce: Popisek odpovídá pojmenování
vybrané volby produktu.

– Libovolný text: zadání vlastního popisku volicích
tlačítek.

– Žádný text: vypnutí popisku.

Cena Částka – Uložení příplatku za volbu.
– Přístroj vypočítá celkovou cenu
– Výchozí: 0,00

PLU Č. PLU – Uložení č. PLU pro výpočet ceny (pokud se pracuje
s čísly PLU).

– Výchozí: 0

10.6.4 Položka nabídky 1.4 Čištění

1 Nastavit přístroj

1.4 Čištění

Moje nastavení

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Bzučák – Ano
– Ne

Akustická výzva k akcím během čištění.

– Ne: akustický signál není aktivní
– Ano: akustický signál aktivní
– Výchozí: Ne
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10.6.5 Bod nabídky 1.7 Teploty

1 Nastavit přístroj

1.7 Teploty

Moje nastavení

Zohledněte při těchto nastaveních stanoviště, teplotu prostředí a vytížení přístroje.

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Káva –20 až +20 – Teplotu v kávovém bojleru přednastavuje servisní
technik

– Nastavenou teplotu lze procentuálně upravit pomocí
posuvného regulátoru

Pára –20 až +20 – Teplotu v parním bojleru přednastavuje servisní
technik

– Nastavenou teplotu lze procentuálně upravit pomocí
posuvného regulátoru

Voda na čaj –20 až +20 – Teplotu v bojleru horké vody přednastavuje servisní
technik

– Nastavenou teplotu lze procentuálně upravit pomocí
posuvného regulátoru

10.6.6 Položka nabídky 1.11 Příchuť

1 Nastavit přístroj

1.11 Příchuť

Moje nastavení

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Aktivní počítání – Ano
– Ne

– Ano: Produkty s příchutí se počítají
– Ne: Produkty s příchutí se nepočítají
– Výchozí: Ne

Příchuť 1–6

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Příchuť 1–6 Seznam druhů sirupů – Pro nastavení nápojů jsou později k dispozici pouze
uložené druhy příchutí

– Je-li zvolena možnost Definováno uživatelem, lze
druhy příchutí libovolně pojmenovat

Název příchuti 1–6 Uživatelsky definováno Pro druhy příchutí je možno zadat vlastní názvy

Upozornění: Ručně zadané druhy příchutí se při přepnutí
jazyka nepřepnou

Málo sirupu 0–5 000 ml – Zadání zbývajícího množství, při kterém se objeví
hlášení Zásobník na sirup 1 téměř prázdný

– Výchozí hodnota: 200 ml



Franke Kaffeemaschinen AG Konfigurace | 10

Návod k obsluze 59

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Došel sirup 0–5 000 ml – Zadání zbývajícího množství, při kterém se objeví
hlášení Zásobník na sirup 1 prázdný. Tento sirupu
daného druhu je pak zablokován

– Výchozí hodnota: 10 ml

10.6.7 Položka nabídky 1.14 Osvětlení hran

1 Nastavit přístroj

1.14 Osvětlení hran

Moje nastavení

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Vybrat osvětlení – Vyp.
– Červená, zelená,

modrá, žlutá,
azurová,
purpurová, bílá

– Blikání
– Barevný přechod
– Definováno

uživatelem

– Vypnuté: bez osvětlení hran
– Červená, zelená atd.: hrany jsou osvětlené vybranou

barvou
– Blikání: blikající světlo
– Probíhání barev: barva se neustále mění
– Definováno uživatelem: barvy lze definovat

individuálně zadáním hodnot RGB
– Výchozí hodnota: probíhání barev

Osvětlení hran červené

Osvětlení hran zelené

Osvětlení hran modré

0–100 % Zadání hodnot RGB pro barvu definovanou uživatelem

Chybový ukazatel na osvětlení
hran

– Ano
– Ne

– Ano: chybový ukazatel osvětlení hran aktivní
– Ano: bez chybového ukazatele osvětlení hran

10.7 Nabídka 2 Nastavit nápoje
Každý produkt lze uložit ve třech variantách upravených uživatelem. Originál nelze změnit.

Zobrazují se pouze ty parametry, které jsou pro daný produkt relevantní.

Údaje v procentech vycházejí vždy z přednastavené hodnoty.

Tipy pro nastavení parametrů najdete v kapitole Pomoc při řešení problémů s kvalitou produktů [} 77].

Všechny hodnoty nastavené v nabídce 2 se ukládají v konfiguraci a lze je znovu importovat.
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1

2

3 7

4

56

Všeobecné Káva ...

Test

Zpět Uložit

Množství pro spařování

Množství vody

Množství mleté kávy

Mlýnek 1

Mlýnek 2

1 Výběr varianty 2 Výběr rozsahu

3 Uložení nastavení 4 Výběr produktu

5 Potvrzení varianty 6 Příprava zkušebního produktu

7 Nastavení parametrů

Nastavení nápojů

Požadovaný úkon Bod nabídky Informace/pokyn Číslo

Výběr produktu Šipkami vyberte produkt, který chcete definovat,
a poté vyberte variantu, kterou chcete upravit

4, 1

Změna označení produktu Všeobecné Zadání označení produktu a výběr textu produktu 2, 7

Stanovení ceny (k dispozici pouze
při aktivovaném účtování)

Všeobecné Stanovení PLU, cen a žetonů, zadání možnosti
Zdarma

7

Úprava množství vody, mlýnků,
množství předpařování a tlaku

Káva Úprava parametrů 2, 7

Úprava množství mléka Mléko Úprava množství mléka v procentech 2, 7

Úprava množství pěny Pěna Úprava množství pěny v procentech 2, 7

Příprava zkušebního produktu Test Pomocí tlačítka Test odeberte zvolený produkt se
změněným nastavením

6

Přiřazení varianty nápoje, která je
při zvolení tohoto produktu
připravena

Vyberte variantu a pak ji potvrďte háčkem 1, 5

Uložení nastavení nápoje Uložit 3

Viz k tomu také

2 Pomoc při řešení problémů s kvalitou produktů [} 77]
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10.8 Nabídka 3 Datum a čas

10.8.1 Položka nabídky 3.2 Datum a čas

Moje nastavení

3 Datum a čas

3.2 Datum a čas

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Zobrazení 12/24 hodin – 12 hodin
– 24 hodin

Den 0–31 Nastavení dne

Měsíc 0–12 Nastavení měsíce

Rok 0–63 Nastavení roku

Hodina 0–23/0–11 Nastavení hodin

Minuta 0–59 Nastavení minut

Časové pásmo Nabídka časových pásem – Vybrat časové pásmo ze seznamu
– Výchozí: UTC+0100 (Evropa) Curych

10.8.2 Položka nabídky 3.3–3.6 Spínací hodiny 1–4

Moje nastavení

3 Datum a čas

3.3 Spínací hodiny 1

Moje nastavení

3 Datum a čas

...

Automaticky zapnout

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Aktivní – Ano
– Ne

Zapnout nebo vypnout spínací hodiny

Hodina 0–23/0–11 Zvolit čas zapnutí (hodina)

Minuta 0–59 Zvolit čas zapnutí (minuta)

Pondělí, úterý, středa,
čtvrtek, pátek, sobota,
neděle

– Ano
– Ne

Aktivovat nebo deaktivovat spínací hodiny na jednotlivý
den
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Automaticky vypnout

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Aktivní – Ano
– Ne

Zapnout nebo vypnout spínací hodiny

Hodina 0–23/0–11 Zvolit čas vypnutí (hodina)

Minuta 0–59 Zvolit čas vypnutí (minuta)

Pondělí, úterý, středa,
čtvrtek, pátek, sobota,
neděle

– Ano
– Ne

Aktivovat nebo deaktivovat spínací hodiny na jednotlivý
den

10.9 Nabídka 4 Nutriční hodnoty

10.9.1 Bod nabídky 4.1 Mléko

Moje nastavení

4 Nutriční hodnoty

4.1 Mléko

Druh mléka 1/druh mléka 2

Nutriční hodnoty na 100 ml

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Cukry Číselný údaj Zadejte obsah cukru v g na 100 ml

Tuk (%) Číselný údaj Zadejte obsah tuku v %

Bílkoviny (g) Číselný údaj Zadejte obsah bílkovin v g na 100 ml

Kalorie Číselný údaj Zadejte kalorickou hodnotu v kilokaloriích (kcal)

[Seznam častých alergenů
a obsažených látek]

– Ano
– Ne

– Zadejte obsažené látky nebo alergeny použitého
druhu mléka

– Výchozí: ne

Další alergeny Uživatelsky definováno Zadejte obsažené látky nebo alergeny, které nejsou
v seznamu
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10.9.2 Položka nabídky 4.2 Příchuť

Moje nastavení

4 Nutriční hodnoty

4.2 Příchuť

Příchuť 1–3

Nutriční hodnoty na 100 ml

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Cukry Číselný údaj Zadejte obsah cukru v g na 100 ml

Tuk (%) Číselný údaj Zadejte obsah tuku v %

Bílkoviny (g) Číselný údaj Zadejte obsah bílkovin v g na 100 ml

Kalorie Číselný údaj Zadejte kalorickou hodnotu v kilokaloriích (kcal)

[Seznam častých alergenů
a obsažených látek]

– Ano
– Ne

– Zadejte obsažené látky nebo alergeny použitého
druhu mléka

– Výchozí: ne

Další alergeny Uživatelsky definováno Zadejte obsažené látky nebo alergeny, které nejsou
v seznamu

10.9.3 Bod nabídky 4.3 Prášek

Moje nastavení

4 Nutriční hodnoty

4.3 Prášek

Dávkovač prášku položka 3/4

Nutriční hodnoty na 100 ml

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Cukry Číselný údaj Zadejte obsah cukru v g na 100 ml

Tuk (%) Číselný údaj Zadejte obsah tuku v %

Bílkoviny (g) Číselný údaj Zadejte obsah bílkovin v g na 100 ml

Kalorie Číselný údaj Zadejte kalorickou hodnotu v kilokaloriích (kcal)
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Parametry Rozsah hodnot Poznámky

[Seznam častých alergenů
a obsažených látek]

– Ano
– Ne

– Zadejte obsažené látky nebo alergeny použitého
druhu mléka

– Výchozí: ne

Další alergeny Uživatelsky definováno Zadejte obsažené látky nebo alergeny, které nejsou
v seznamu

10.10 Nabídka 6 Management oprávnění
Management oprávnění dovoluje zadat pro různé úkoly a role různé PIN kódy. Je možno definovat tři úrovně
oprávnění (majitel, specialista a obsluha) pro přístup na úroveň údržby.

Položka nabídky PIN kód (výchozí hodnoty)

6.2 Majitel 1111

6.3 Specialista 2222

6.4 Obsluha 7777

6.6 Produkty se zámkem 8888

6.7 Zap./vyp. přístroj 9999

10.10.1 Bod nabídky 6.2 Majitel

Moje nastavení

6 Řízení práv

6.2 Majitel

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

4místné Zadat nový PIN – Oprávnění: vyvolání přístupu k Moje nastavení;
Počitadla

– Výchozí PIN: 1111

PIN nastaven – Ano
– Ne

– Ano: PIN kód je nastavený a používá se
– Ne: PIN kód se nepoužívá

10.10.2 Bod nabídky 6.3 Specialista

Moje nastavení

6 Řízení práv

6.3 Specialista

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

4místné Zadat nový PIN – Oprávnění: vyvolání omezeného přístupu k Moje
nastavení, počitadla produktů

– Výchozí PIN: 2222
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Parametry Rozsah hodnot Poznámky

PIN nastaven – Ano
– Ne

– Ano: PIN kód je nastavený a používá se
– Ne: PIN kód se nepoužívá

10.10.3 Bod nabídky 6.4 Obsluha

Moje nastavení

6 Řízení práv

6.4 Obsluha

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

4místné Zadat nový PIN – Bez přístupu k Moje nastavení, vyvolání počitadla
produktů , vyvolání Počitadla

– Výchozí PIN: 7777

PIN nastaven – Ano
– Ne

– Ano: PIN kód je nastavený a používá se
– Ne: PIN kód se nepoužívá

10.10.4 Bod nabídky 6.6 Produkty se zámkem

Moje nastavení

6 Řízení práv

6.6 Produkty se zámkem

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

4místné Zadat nový PIN

PIN nastaven – Ano
– Ne

– Ano: PIN kód je nastavený a používá se u produktů
s klíčkem

– Ne: PIN kód se nepoužívá

10.10.5 Bod nabídky 6.7 Zapnutí / vypnutí přístroje

Moje nastavení

6 Řízení práv

6.7 Zap./vyp. přístroj

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

4místné Zadat nový PIN

PIN nastaven – Ano
– Ne

– Ano: PIN kód je nastavený a používá se
– Ne: PIN kód se nepoužívá
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11 INDIVIDUALIZACE A PŘENOS DAT
11.1 Přehled

Tato nabídka vám nabízí tyto možnosti:

– Použijte dostupná média Franke pro nápoje, spořič obrazovky nebo jako nosič reklamy
– Nahrajte do přístroje a prohlédněte si v něm své vlastní objekty médií
– Použijte svá vlastní média pro nápoje, spořič obrazovky nebo jako nosič reklamy
– Nakonfigurujte chování různých uživatelských režimů a spořičů obrazovky
– Uložte nastavení
– Provádějte pravidelné zálohy svého přístroje na USB flash disk
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11.2 Nabídkový strom Individualizace a přenos dat

Individualizace a přenos dat

1 Správa mých médií

1.1 Načíst média

1.2 Uložit média

1.3 Nosič reklamy

1.4 Obrázky produktů

1.5 Spořič obrazovky

1.6 Zvukové soubory

1.7 Vysunout USB flash disk

1.8 Vytvořit strukturu adresáře

2 Upravit zobrazení

2.1 Aktivovat nápoje

2.2 Kolotoč obrázků

2.3 Spořič obrazovky

2.4 Můj spořič obrazovky

2.5 Nabídkové karty

2.6 Nosiče reklamy

2.7 Mé nosiče reklamy

2.8 Audio sekvence

2.9 Mé audio sekvence

2.10 Seřadit Quick Select

2.11 Seřadit Cash Register

2.12 Moje obrázky produktů

2.13 Konfigurace aplikace

3 Uložit/načíst data

3.1 Uložit data

3.2 Načíst uložená data

3.3 Uložit data XML
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Pomocí 4 Nastavit výchozí hodnoty můžete vybrané parametry vrátit zpět na přednastavené hodnoty.

Položky nabídky 5 Importovat FPC, 6 Importovat PKT a 7 Importovat MMK jsou aktivní, když je připojený USB flash
disk s platnými zdroji (FPC, PKT, resp. MMK).

8 Vysunout USB flash disk odhlásí připojený USB flash disk. Je-li přihlášen USB flash disk, zobrazí se položka nabídky
zeleně, jinak v oranžové barvě.

Položka nabídky 9 Update-Pakete je aktivní, když má kávovar IoT připojení.

Funkce Multimédia lze použít pouze v uživatelských režimech Inspire Me [} 41] (je-li k dispozici) a Quick Select
[} 40].

Zvukové funkce jsou k dispozici pouze pro model A1000.

Viz k tomu také

2 Odběr nápojů s Inspire Me [} 41]

2 Odběr nápojů s Quick Select [} 40]

11.3 Přepněte se do úrovně údržby

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Klepněte na logo Franke.

2. Zadejte PIN. PIN kódy [} 53]

3. Stiskněteb Ok..

Moje nastavení

Individualizace a přenos dat

Čištění a údržba

4. Vyberte nabídku.

11.4 Požadavky na vlastní média

Média Reklamní
fotografie
(nosiče
reklamy)

Obrázky
produktů

Spořič
obrazovky

Zvukové soubory (A1000) Videosoubory (nosiče
reklamy)

Velikost 800 x 600 px 430 x 274 px 800 x 600 px - Max. 800 x 600 px (4:3)
nebo 800 x 450 px (16:9)
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Média Reklamní
fotografie
(nosiče
reklamy)

Obrázky
produktů

Spořič
obrazovky

Zvukové soubory (A1000) Videosoubory (nosiče
reklamy)

Datové
formáty

PNG s 24 bity PNG s 24 bity
a popř.
8bitovým
alfakanálem

PNG s 24 bity MP3, přenosová rychlost:
max. 128 kb/s

Samplovací frekvence:
max. 44,1 kHz, 16 bitů
(stereo)

Připojení reproduktoru:
kolíková zástrčka 3,5 mm

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

Přenosová rychlost: max.
200 kb/s snímková
frekvence: max.
25 snímků/s

Úložiště na
USB flash
disku

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

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

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

Adresář: \QML-Files\rc
\custom\audio

Adresář: \QML-Files\rc
\custom\images

11.5 Požadovaná struktura adresářů na USB flash disku
Aby kávovar uměl bez problémů rozpoznat média, musíte dodržet specifickou strukturu adresářů.

Vytvoření struktury adresářů na přístroji

1. Zauňte do přístroje USB flash disk.

2. Vyvolejte nabídku Individualizace a přenos dat >
1 Správa mých médií.

3. Klikněte na položku nabídky 1.8 Vytvořit
strukturu adresáře.

ð Na USB flash disku se vytvoří požadovaná
struktura adresářů.

Struktura adresářů

[Disková
jednotka]\

QML-Files\ rc\ custom\ audio
(A1000)

drinks

images

screensavers

11.6 Nahrání nebo vymazání vlastních médií
Proces nahrávání je pro všechna média stejný.

Dostupné paměťové místo: 50 MB

Obrázky musejí být na USB flash disku k dispozici v požadované struktuře složek a mít správný datový formát
a správnou velikost. Informace najdete zde: Požadavky na vlastní média.

Proces nahrávání je pro všechna média stejný.

Dostupné paměťové místo: 400 MB

Obrázky musejí být na USB flash disku k dispozici v požadované struktuře složek a mít správný datový formát
a správnou velikost. Informace najdete zde: Požadavky na vlastní média.
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Požadovaný úkon Položka nabídky Informace/pokyn

Načtení médií do přístroje 1.1 Načíst média – Vložte USB flash disk s požadovanou strukturou
adresářů

– V rozevírací nabídce vyberte typ médií:Nosiče
reklamy/Obrázky produktů/Spořič obrazovky/
Zvukové soubory)

– Vyberte média přetažením
– Stiskněte možnost Uložit

Zálohování médií z přístroje 1.2 Uložit média – Zasuňte USB flash disk
– Vyberte typ média
– Uložte jednotlivá nebo všechna média na USB

flash disk

Vymazání médií 1.3 Nosič reklamy

1.4 Obrázky produktů

1.5 Spořič obrazovky

1.6 Zvukové soubory (A1000)

– Otevřete požadovanou nabídku
– Vyberte již nepotřebná média

Již nepotřebná média odstraňte stisknutím
tlačítka Odstranit

– Přetáhněte určité médium z výběru dole na
médium dostupné nahoře

Dostupné médium bude nahrazeno

11.7 Použití vlastních nosičů reklamy

11.7.1 Konfigurace vlastního spořiče obrazovky

Je-li součástí spořiče obrazovky video se zvukovou stopou, překryje toto video případnou nastavenou audio sekvenci
hudby na pozadí.

Požadovaný úkon Položka nabídky Informace/pokyn

Použití médií 2.4 Můj spořič obrazovky – V dolní části ťukněte na médium, které chcete použít
– Přetáhněte médium nahoru

Odstranění používaných
médií

2.4 Můj spořič obrazovky – V horní části ťukněte na médium, které už nechcete
používat

– Přetáhněte médium dolů

Zobrazení výběru 2.4 Můj spořič obrazovky – Náhled vyberte, pokud budete chtít zkontrolovat
výběr

Nastavení doby čekání 2.4 Můj spořič obrazovky – Vyberte možnost Změnit čas, čímž změníte dobu
čekání pro nastavení spořiče obrazovky

nebo

– Vyberte možnost Spustit spořič obrazovky
bezprostředně po odebrání produktu
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11.7.2 Nakonfigurování vlastních nosičů reklamy
Bod nabídky 2.7 Mé nosiče reklamy

Aktivované nosiče reklamy lze pro každý nápoj zapnout v bodu nabídky Moje nastavení > 2 Nastavit nápoje.

Požadovaný úkon Bod nabídky Informace/pokyn

Použití médií 2.7 Mé nosiče reklamy – V dolní části ťukněte na médium, které chcete použít
– Přetáhněte médium nahoru

Odstranění používaných
médií

2.7 Mé nosiče reklamy – V horní části ťukněte na médium, které už nechcete
používat

– Přetáhněte médium dolů

Zobrazení výběru 2.7 Mé nosiče reklamy – Náhled vyberte, pokud budete chtít zkontrolovat
výběr

Aktivace nosičů reklamy 2.7 Mé nosiče reklamy – Změnit vyberte, pokud budete chtít aktivovat nosiče
reklamy

11.7.3 Konfigurace vlastních audio sekvencí
Položka nabídky 2.9 Mé audio sekvence

Aktivované nosiče reklamy lze pro každý nápoj zapnout v bodu nabídky Moje nastavení > Nastavení nápojů.

Je-li součástí spořiče obrazovky video se zvukovou stopou, překryje toto video případnou nastavenou audio sekvenci
hudby na pozadí.

Požadovaný úkon Položka nabídky Informace/pokyn

Použití médií 2.9 Mé audio sekvence 1. V rozbalovací nabídce vyberte, k čemu
mají být média použita (Spořič obrazovky >
Nosič reklamy > Pozadí).

2. V dolní části ťukněte na médium, které
chcete použít.

3. Přetáhněte médium nahoru.

Odstranění používaných
médií

2.9 Mé audio sekvence 4. V horní části ťukněte na médium, které už
nechcete používat.

5. Přetáhněte médium dolů.

Aktivace audio sekvencí 2.9 Mé audio sekvence 6. Vyberte možnost Aktivovat, čímž
aktivujete zvolené audio soubory.

11.7.4 Přiřazení vlastních obrázků produktů

Ke každému dostupnému produktu musí být přiřazen jeden obrázek.

Pomocí bodu nabídky Moje nastavení > Nastavení přístroje > Uživatelský režim lze aktivovat obrázky.

Produkty, k nimž není přiřazen žádný obrázek, se zobrazují bez obrázku.

Můžete použít buď obrázky Franke nebo své vlastní, ale nikdy ne oba typy současně.
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Požadovaný úkon Bod nabídky Informace/pokyn

Výběr obrázku 2.12 Moje obrázky produktů – Klepněte na obrázek
– Stiskněte Vybrat obrázek

Odstranění obrázku 2.12 Moje obrázky produktů – Klepněte na obrázek
– Stiskněte Odstranit obrázek

11.8 Konfigurace aplikace
Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Verze Příklad: 02.30 Zobrazení aktuální verze

Standardní jazyk Zobrazení nastaveného standardnho jazyka. Na tento
jazyk se přístroj znovu přepne po nastavené době čekání.

11.8.1 Nastavení jazyka

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Přepnutí jazyka – Ano
– Ne

Aktivace/deaktivace přepnutí jazyka

Časový limit přepnutí jazyka 20–120 s Doba čekání, po které se kávovar znovu přepne na
standardní jazyk nastavení v nabídce 1 Nastavit
přístroj/1.1 Jazyk

Jazyk 1–6 – Jazyk 1:
Vyskakovací
seznam
s dostupnými
jazyky/
vlaječkami

– ...
– Jazyk 6:

Vyskakovací
seznam
s dostupnými
jazyky/
vlaječkami

Zákazníkovi se zobrazí vlaječky až 6 nakonfigurovaných
jazyků. Pomocí těchto vlaječek může přepnout
standardní jazyk na požadovaný jazyk

11.8.2 Nastavení nutričních hodnot

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Zobrazení nutričních hodnot – Ano
– Ne

– Aktivace/deaktivace zobrazení nutričních hodnot
– Nutriční hodnoty lze zadat pod Nabídka 4 Nutriční

hodnoty [} 62]

Další nutriční hodnoty Zadání libovolného
textu
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11.8.3 Možnosti platby

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Výběr – Mince
– Kreditní karta
– Zákaznická karta
– Platba

bezkontaktní
kartou

– Mobilní telefon
– Bankovky

Zobrazit vyskakovací okno – Ano
– Ne

Vyskakovací okno Vyúčtování aktivace/deaktivace

11.8.4 Řazení nápojů

Parametry Rozsah hodnot Poznámky

Zvolit schéma řazení – Doplnit mříž
– Pozici zobrazení

převzít z POP

Pozice zobrazení nápojů:

– Doplnit mříž: Nápoje se seřadí bez mezery zleva
doprava

– Pozici zobrazení převzít z POP: Nápoje se seřadí
podle své pozice v POP (Product Offering Package).
V mříži tak vzniknou mezery

11.9 Zálohování / nahrání dat

11.9.1 Zálohování dat

Požadovaný úkon Bod nabídky Informace/pokyn

Exportovat konfiguraci a
média

3.1 Uložit data – Exportovat konfiguraci
– Zálohovat média Franke
– Zálohovat vlastní média
– Vysunout USB flash disk

11.9.2 Načíst data

Požadovaný úkon Bod nabídky Informace/pokyn

Exportovat konfiguraci a
média

3.2 Načíst uložená data – Načíst uložená data (konfigurace, média Franke,
vlastní média)

– Vysunout USB flash disk

11.9.3 Uložení dat XML

Požadovaný úkon Bod nabídky Informace/pokyn

Uložení dat XML 3.3 Uložit data XML Exportujte provozní data jako údaje o údržbě, protokol
chyb nebo počítadlo produktů a přístroje
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11.10 Obnovení výchozích hodnot

Požadovaný úkon Položka nabídky Informace/pokyn

Nastavení výchozích hodnot 4 Nastavit výchozí hodnoty Ve vybraných oblastech obnovte výchozí hodnoty
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12 ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB
12.1 Chybová hlášení

Přístroj zobrazuje při poruše chybové hlášení, které obsahuje upozornění na odstranění poruchy.

Obsluhovaný režim
V obsluhovaném režimu se chyba zobrazí barevně zvýrazněným symbolem. Pro bližší informace klepněte na tento
symbol.

10:53
2017-10-16

Doplňte mléko

Zavřít

2018-09-06
11:35

Hlášení s pokynem, jak dál postupovat

Samoobslužný uživatelský režim
 V samoobslužném uživatelském režimu se chyba zobrazuje prostřednictvím barevného trojúhelníku v pravém
horním rohu obslužné jednotky. Pro bližší informace klepněte na tento symbol.

10:53
2017-10-16

Pokud je chybou ovlivněn celý systém, zobrazí se automaticky chybová hlášení. V případě závažných chyb je nutné
přístroj restartovat.

a Za účelem restartování vypněte přístroj na hlavním spínači .

b Vyčkejte minutu a potom přístroj zase zapněte.

c Jestliže se přístroj nespustí, zkontrolujte napájení elektrickým proudem.

d Pokud nejde přístroj restartovat, resp. se vám nedaří chybu odstranit, obraťte se na servisního technika.

12.1.1 Barevné kódy chybových hlášení

Krátkodobé přerušení

Zatím funguje systém neomezeně

Systém funguje s omezeními

Jednotlivé nebo všechny zdroje jsou zablokovány
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12.2 Tipy pro dobrou kávu

UPOZORNĚNÍ
Špatná kvalita nápoje
Olej kávových zrnek se usazuje na vnitřní straně zásobníku na kávová zrna ve formě tenkého olejového filmu.
Usazovaný olej rychle stárne a zhoršuje chuť nápoje.

a Odstraňujte každý den olejový film usazený na vnitřní straně zásobníku na kávová zrna.

b Použijte k tomu suchou nebo jen vodou navlhčenou utěrku.

c Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože ty mění chuť kávy.

Aroma kávových zrnek vyprchává v zásobníku na kávová zrna kvůli teplu a výměně vzduchu. Po 3 hodinách se již
zhoršuje kvalita nápoje.

a Kávová zrnka nesmí zvlhnout.

b Otevřená balení kávových zrn hermeticky uzavřete.

c Neskladujte kávová zrna v chladničce ani v mrazničce.

d Do zásobníku nasypte jen takové množství kávových zrnek, jaké budete potřebovat pro příští tři hodiny.
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12.3 Pomoc při řešení problémů s kvalitou produktů
Problém Možné příčiny Možná řešení

Káva má mdlou chuť Příliš hrubé mletí Nastavte jemnější stupeň mletí (viz Nastavení
stupně mletí)

Příliš málo kávy Zvyšte množství kávy

Příliš nízká teplota Zvyšte teplotu

Káva je stará Použijte čerstvou kávu

Zásobník na zrnkovou kávu není
správně zablokován

Zkontrolujte zablokování zásobníku na
zrnkovou kávu (viz Vyprázdnění zásobníku na
zrnkovou kávu, Nastavení stupně mletí)

Podivná chuť kávy Špatné mletí Kontaktujte zákaznický servis

Malá spotřeba kávy Nasypte do zásobníku na zrnkovou kávu málo
kávy

Zkažená kávová zrna Vyměňte kávová zrnka

Zbytky čisticích prostředků Propláchněte přístroj

Znečištěný šálek Zkontrolujte myčku nádobí

Špatná kvalita vody (chlor, tvrdost vody
atd.)

Nechte zkontrolovat kvalitu vody (viz Kvalita
vody [} 30])

Káva je nahořklá Příliš vysoká teplota Snižte teplotu kávy

Příliš jemné mletí Nastavte hrubší stupeň mletí (viz Vyprázdnění
zásobníku na zrnkovou kávu, Nastavení
stupně mletí)

Příliš malé množství kávy Zvyšte množství kávy

Káva je příliš upražená Použijte méně upraženou kávu

Káva má kyselou chuť Příliš nízká teplota Zvyšte teplotu kávy

Káva je málo upražená Použijte více upraženou kávu

Příliš hrubé mletí Nastavte jemnější stupeň mletí (viz
Vyprázdnění zásobníku na zrnkovou kávu,
Nastavení stupně mletí)

Konzistence práškových
produktů

Hustá Použijte méně prášku, ale více vody

Řídká Použijte více prášku, ale méně vody

Prášek je hrudkovitý nebo vlhký Vyčistěte systém na přípravu nápojů z prášku
a vysušte jej

Chuť práškových produktů Příliš sladká chuť Použijte méně prášku, ale více vody

Nedostatečně sladká chuť Použijte více prášku, ale méně vody

Nezvyklá chuť Vyčistěte systém na přípravu nápojů z prášku

Viz k tomu také

2 Nastavení stupně mletí [} 35]
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13 VYŘAZENÍ PŘÍSTROJE Z PROVOZU
13.1 Příprava přístroje pro vyřazení z provozu

1. Proveďte automatické čištění přístroje.

2. Vyprázdněte zásobník na kávová zrnka
i práškovou směs.

3. Zásobník na kávová zrnka i práškovou směs
vyčistěte.

4. Vyčistěte zásobník na sedlinu

5. Vyprázdněte zásobník na mléko.

6. Vyčistěte zásobník na mléko a víko zásobníku.

7. Hadici na mléko vyčistěte uvnitř kartáčkem.

8. Sací filtr vyčistěte vnitřním kartáčkem.

9. Vyčistěte otočný adaptér.

13.2 Přechodné odstavení přístroje z provozu (max. na 3 týdny)
ü Přístroj zůstává na místě instalace.

1. Proveďte automatické čištění přístroje. Čištění
[} 46]

2. Vyvolejte úsporný energetický režim.

3. Přístroj odpojte od elektrické sítě.

4. U přístroje s přípojkou vody zavřete přívod vody.

5. Vyčistěte přídavné přístroje.

6. Vypněte přídavné přístroje a odpojte je od
elektrické sítě.

13.3 Dlouhodobé vyřazení přístroje z provozu

UPOZORNĚNÍ
Zhoršení funkčnosti přístroje při jeho dlouhodobém vyřazení z provozu a skladování
Pro pozdější opětovné uvedení přístroje do provozu je nezbytné obrátit se na servis. Na kávovaru musí být
provedena údržba a instalace a před odběrem produktů se musí kávovar vyčistit.

a Kontaktujte servisní tým společnosti Franke, aby vám zajistil odborné vyřazení přístroje z provozu a uskladnění.

b Ponechte na servisním technikovi, aby kávovar vyprázdnil.

c Při skladování delším než 6 měsíců se může stát, že bude nutné provést při opětovném uvedení do provozu
opravy na přístroji.
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13.4 Přeprava a skladování
Chraňte přístroj při přepravě a skladování před mechanickým poškozením a nepříznivými okolními podmínkami.

Přístroj chraňte před:

– otřesy
– prachem
– slunečním zářením
– převrhnutím či překlopením
– sklouznutím při přepravě
– mrazem, v případě, že není vyprázdněn veškerý obsah přístroje

Splněny musí být následující podmínky:

– přípustné teploty při úplně prázdném přístroji −10 – 50 °C
– relativní vlhkost vzduchu: max. 80 %
– trvalá a dostatečná stabilita a upevnění
– přístroj stojící ve vodorovné poloze
– přístroj je prázdný a systém je vyprázdněný
– stroj a uvolněné části jsou zabalené, pokud možno v originálním obalu

13.5 Opětovné uvedení přístroje do provozu po jeho delším skladování nebo
odstávce

UPOZORNĚNÍ
Škody vzniklé prostojem
Při skladování nebo odstávce po dobu delší než 6 měsíců se může stát, že některé součástky nebudou už fungovat
správně.

a Kontaktujte servis ve věci provedení oprav a opětovného uvedení přístroje do provozu.
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14 LIKVIDACE DÍLŮ
Likvidace spotřebních materiálů

– Chcete-li zlikvidovat nepoužitý čisticí prostředek, postupujte podle pokynů na nálepce.
– Vylijte tekutiny z čisticí nádoby nebo odkapní misky do kanalizace.

Likvidace kávovaru a přístrojů

Přístroj splňuje evropskou směrnici 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste
electrical and electronic equipment – WEEE) a nesmí být vyhozen do domácího odpadu.

Elektronické součástky likvidujte samostatně.

Plastové součástky likvidujte podle jejich označení.

Kávovar přepravujte ve dvou.
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15 TECHNICKÉ PARAMETRY
15.1 Údaje o výkonu podle normy DIN 18873-2:2016-02

Hodinový výkon Jednotlivý odběr

(Počet šálků/h)

Dvojitý odběr

(Počet šálků/h)

Espresso 160 238

Káva / Café crème 109 141

Horká voda (200 ml) 164 -

Cappuccino 156 224

Latte macchiato 154 188

Bílá káva 138 188

Horká čokoláda 129 -

15.2 Technické parametry kávovaru
Zásobník na zrnkovou kávu Možná provedení: 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 oder 2 x 0,6 kg
+ 1 x 0,6 kg, uzavíratelné

Zásobník na prášek Jeden nebo dva samostatné zásobníky na prášek (pro
práškovou čokoládu nebo sušené mléko), uzavíratelné
0,6 kg/1,2 kg

Spařovací jednotka Objem: 0,9 l

Pracovní tlak: 800 kPa (8 bar)

Výkon: 2,5 kW

Bojler horké vody Objem: 0,9 l

Pracovní tlak: 800 kPa (8 bar)

Výkon: 2,5 kW

Parní bojler Objem: 0,9 l

Pracovní tlak: 250 kPa (2,5 bar)

Výkon: 2,5 kW

Nádrž na odpadní vodu (vnější) 16 l

Okolní podmínky Vlhkost vzduchu: max. 80 %

Okolní teplota: 5–32 °C

Emise hluku < 70 dB (A)

15.3 Elektrické přípojky kávovaru
Typ Napětí Připojení Výkon Jištění Frekvence

A1000
(FCS4059)

200 V 2L PE 4 500 W 30 A 50–60 Hz

200–220 V 2L PE 4 500–5 300 W 30 A 60 Hz

200–220 V 3L PE 6 800–8 100 W 30 A 50–60 Hz

200–240 V 3L PE 5 590–7 920 W 30 A 50–60 Hz

220–240 V 1L N PE 2 600–3 000 W 13 A/15 A/16 A 50–60 Hz
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Typ Napětí Připojení Výkon Jištění Frekvence

220–240 V 1L N PE 4 400–5 200 W 30 A 50–60 Hz

380 V 3 L N PE 6 300 W 15 A/16 A 50 Hz

380–415 V 3 L N PE 6 300–7 500 W 15 A/16 A 50–60 Hz

15.4 Síťový kabel

Stát Číslo zboží Zástrčka

CH 560.0535.235

CH 560.0003.514

CN 560.0005.151

EU, CN 560.0004.939 ---

EU 560.0535.302

EU 560.0003.513

EU, JP 560.0000.160 ---

EU, JP 560.0003.575 ---

Tchaj-wan 560.0006.625
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