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NAVODILA ZA UPORABO A1000
FCS4050

sl

Preberite navodila za uporabo, preden delate na
avtomatu.

Navodila hranite v bližini naprave in jih v primeru prodaje
ali predaje naprave izročite novemu lastniku.
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1 ZA VAŠO VARNOST
1.1 Uporaba v skladu z namenom

1.1.1 Avtomat za kavo
– Avtomat A1000 je obrtna naprava za pripravo napitkov za uporabo v gastronomiji, pisarnah ali podobnih okoljih.
– Avtomat A1000 je primeren za obdelovanje celih kavnih zrn, mlete kave, praška, primernega za avtomate, in

svežega mleka.
– Avtomat A1000 je predviden za pripravljanje napitkov ob upoštevanju teh navodil in tehničnih podatkov.
– Avtomat A1000 je namenjen samo za uporabo v notranjih prostorih.

Upoštevajte
– Avtomat A1000 ni primeren za uporabo na prostem.

1.1.2 Dodatne naprave

Hladilna enota
– Hladilna enota je namenjena samo za hlajenje mleka v povezavi s pripravo napitka v avtomatu za kavo.

Uporabljajte samo vnaprej ohlajeno mleko (2–5 °C).
– Uporabljajte samo čistilo za sistem za mleko Franke.

Upoštevajte
– Druga čistila lahko v sistemu za mleko pustijo ostanke.

Grelec skodelic
– Grelec skodelic je namenjen samo za predhodno ogrevanje skodelic za kavo in kozarcev, ki so potrebni za

pripravo napitkov.

Upoštevajte
– Grelec skodelic ni primeren za sušenje krp za posodo ali drugih krp. Skodelice za ogrevanje ni potrebno pokriti.

Postaja Flavor
– Postaja Flavor je namenjena samo za samodejno dovajanje sirupov in drugih tekočih arom za pripravo napitkov.

Upoštevajte
– Postaja Flavor ni primerna za gosto tekoče snovi, kot so omake (npr. čokoladna omaka).
– Postaja Flavor ni primerna za shranjevanje alkoholnih ali eksplozivnih snovi.

Obračunski sistem
– Glede na izvedbo se lahko obračunski sistem uporablja za različne načine plačila. Primeri: plačilo s kovanci,

kartico ali preko mobilnega plačilnega sistema.

1.2 Pogoji za uporabo avtomata za kavo
– Avtomat A1000 je predviden za uporabo s strani usposobljenega osebja.
– Vsak upravljavec A1000 mora prebrati in razumeti navodila. To ne velja za uporabo v območju samodejnega

upravljanja.
– Avtomate v območju samodejnega upravljanja je treba vedno nadzorovati, da se zaščitijo uporabniki.
– Avtomat A1000 in dodatne naprave zaženite šele takrat, ko ste popolnoma prebrali in razumeli navodila.
– Avtomata A1000 in dodatnih naprav ne uporabljajte, če niste seznanjeni z njihovimi funkcijami.
– Avtomata A1000 ne uporabljajte, če so povezovalni vodi avtomata A1000 ali dodatnih naprav poškodovani.
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– Avtomata A1000 ne uporabljajte, če avtomata A1000 ali dodatnih naprav niste očistili ali napolnili, kot bi
morali.

– Otroci, mlajši od 8 let, avtomata A1000 in dodatnih naprav ne smejo
uporabljati.

– Otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi
lahko avtomat A1000 in dodatne naprave uporabljajo samo pod nadzorom in se
z avtomatom A1000 in dodatnimi napravami ne smejo igrati.

– Otroci avtomata A1000 in dodatnih naprav ne smejo čistiti.

1.3 Izjava o varnostnih napotkih po standardu ANSI
Za zaščito oseb in blaga morate upoštevati varnostne napotke.

Simbol in signalna beseda podajata resnost zadevne nevarnosti.

 OPOZORILO
OPOZORILO opisuje morebitno grozečo nevarnost. Če je ne odpravite, so posledice lahko smrt ali
težke telesne poškodbe.

 POZOR
POZOR opisuje morebitno grozečo nevarnost. Če je ne odpravite, so lahko posledice lažje ali
neznatne telesne poškodbe.

OBVESTILO
OBVESTILO opozarja pred tveganji za okvaro avtomata.

1.4 Nevarnosti pri uporabi avtomata za kavo in dodatnih naprav

 OPOZORILO
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
Poškodovani omrežni kabli, napeljave ali vtične povezave lahko povzročijo električni udar.

a Z električnim omrežjem ne povezujte nobenih poškodovanih omrežnih kablov, napeljav ali vtičnih povezav.

b Zamenjajte poškodovane omrežne kable, napeljave ali vtične povezave. 
Ko je omrežni kabel fiksno montiran, kontaktirajte serviserja. Ko omrežni kabel ni fiksno montiran, naročite in
uporabite nov, originalen omrežni kabel.

c Pazite, da stroj in omrežni kabel ne bosta v bližini vročih površin, npr. plinskih ali električnih štedilnikov ter peči.

d Pazite na to, da se omrežni kabel ne zatakne ali drgne ob ostre robove.
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 OPOZORILO
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
Tekočina/vlaga, ki vdira v stroj, ali puščanje lahko povzročijo električni udar.

a Curek tekočine ali pare nikoli ne usmerite v stroj.

b Na stroj ne vlivajte tekočin.

c Stroja ne potopite v tekočino.

d V primeru puščanja ali ob vdoru tekočine/vlage stroj odklopite od električnega omrežja.

 OPOZORILO
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
Nestrokovno izvedena dela, popravila ali servisna dela na elekričnih napravah lahko povzročijo električni udar.

a Popravila na električnih delih naj z originalnimi nadomestnimi deli izvede serviser.

b Servisna dela naj izvedejo ustrezno kvalificirane pooblaščene osebe.

 OPOZORILO
Nevarnost zadušitve
Zaradi plastične ambalaže se lahko zadušijo otroci.

a Pazite, da plastična embalaža ne pride v roke otrok.

 OPOZORILO
Nevarnost opeklin
Grelne površine grelnika skodelic lahko povzročijo opekline ali požar.

a Ne dotikajte se vročih površin grelnika skodelic.

b PRI OPEKLINAH: nemudoma ohladite poškodbo in se glede na stopnjo poškodbe posvetujte z zdravnikom.

c Na grelec skodelic ne postavljajte nič gorljivega.

 OPOZORILO
Nevarnost oparin
Med spiranjem izteka vroča voda.

a Med postopkom ne delajte v bližini izpustov.

b Ničesar ne odlagajte na pladenj za kapljice.

c PRI OPARINAH: nemudoma ohladite poškodbo in se glede na stopnjo poškodbe posvetujte z zdravnikom.
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 OPOZORILO
Nevarnost oparin
Zaradi vročih napitkov lahko pride do oparin.

a Pri rokovanju z vročimi napitki bodite previdni.

b Uporabljajte samo ustrezne posode za pitje.

 OPOZORILO
Nevarnost oparin
Med čiščenjem izstopajo vroče tekočine in para ter lahko povzročijo oparine.

a Med postopkom ne delajte v bližini izpustov.

 OPOZORILO
Nevarnost poškodb
Če predmeti pridejo v posodo za zrnje ali v mlin, lahko ostanki letijo ven in povzročijo poškodbe.

a V posodo za zrnje ali meljavo ne vstavljajte nobenih predmetov.

 POZOR
Ureznine/zmečkanine
Transportni mehanizem posode za prašek lahko povzroči ureznine ali zmečkanine.

a Posodo za prašek čistite previdno.

 POZOR
Draženje zaradi čistila
Čistilne tablete, čistilo za posodo za mleko in sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko povzročijo draženje.

a Upoštevajte stavke o nevarnosti na nalepkah čistil.

b Izogibajte se stiku z očmi in kožo.

c Po stiku s čistilom si umijte roke.

d Čistila ne smejo priti v napitke.
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 POZOR
Ogrožanje zdravja zaradi nastajanja mikrobov
Zaradi nezadostnega čiščenja se lahko v avtomatu in iztokih nabirajo preostanki živil ter privedejo do onesnaženja
izdelkov.

a Avtomata ne uporabljajte, če ni bil očiščen v skladu z navodili.

b Avtomat dnevno čistite in praznite skladno z navodili.

c O potrebnih čistilnih ukepih obvestite upravljalno osebje.

 POZOR
Ogrožanje zdravja zaradi nastajanja mikrobov
Pri daljši neuporabi se lahko v avtomatu naberejo ostanki.

a Avtomat očistite po daljši neuporabi (več kot 2 dni).

 POZOR
Ogrožanje zdravja zaradi nastajanja alg
Predolga uporaba vodnega filtra lahko povzroči nastanek alg.

a Če vas avtomat pozove k zamenjavi vodnega filtra, ga zamenjajte.

 POZOR
Nastajanje plesni
Na kavnem vložku lahko nastane plesen.

a Posodo za vložke izpraznite in očistite vsaj enkrat dnevno.
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2 RAZLAGA SIMBOLOV
2.1 Simboli iz navodil

2.1.1 Orientacija

Simbol Opis

Komponente očistite z metodo v 5 korakih

Napotke in namige, pa tudi dodatne inforamcije dobite preko tega
simbola

Pogoji za korake delovanja

Rezultat ali vmesni rezultat korakov delovanja

2.2 Simboli iz programske opreme

2.2.1 Simboli za navigacijo in upravljanje

Simbol Oznaka Opis

Tipka za prekinitev Prekini pripravo

Stran naprej/nazaj Listaj skozi menije z več stranmi

Tipka za začetek Zaženi pripravo

2.2.2 Simboli v nadzorni plošči

Če v nadzorni plošči sveti simbol, lahko s pritiskom nanj prikažete več informacij in navodil. Če se pojavi napaka,
najdete pomoč v poglavju Odpravljanje napak [} 75] Pomoč.

Simbol Oznaka Opis

Logotip Franke Prikličite raven za vzdrževanje

Nega/čiščenje Avtomat je treba očistiti oz. vzdrževati

Kavna zrna Posoda za zrnje je prazna ali nepravilno vstavljena

Posoda za vložke Posodo za vložke je treba izprazniti
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Simbol Oznaka Opis

Spiranje Avtomat je treba sprati ali pa avtomat spira

Izdelek

Obračun Obračun aktiven

Oglasne slike

Ohranjevalnik zaslona

Svetlost Nastavi svetlost

Prenos podatkov Podatki se prenašajo

Števec posameznih izdelkov

Individualizacija

Informacije

Nedejavno

V pripravljenosti Preklop avtomata v stanje pripravljenosti

First Shot Predhodno ogrevanje sistema

Vrata Vrata so odprta.

Priljubljeno Tipko za priljubljeno lahko nastavite za pogosto uporabljeno funkcijo

Servis/nastavljanje/
administracija

Zrnje levo/desno Aktivni mlinček

Dvojni izdelek Priprava dvojne količine napitka (dvojni vložek)
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Simbol Oznaka Opis

Kava v prahu

Čokolada

Hladno mleko

Mleko Posoda za mleko je prazna ali nepravilno vstavljena

Čistilo za sistem za mleko Čistilo za sistem za mleko je prazno (CleanMaster)

2.2.3 Prikaz sporočil o napakah
Označenih izdelkov ni mogoče pripraviti. Preko svetlečega se simbola v nadzorni plošči pridete do sporočila o
napaki.

Cappuccino

11:35
2018-09-06

Če je napaka prizadela celoten sistem, se sporočilo o napaki pojavi samodejno.

Zapri

Vrata so odprta. Zaprite vrata.

2018-09-06
11:35

Barvna koda sporočil o napaki

Prehodna prekinitev

Sistem še zaenkrat deluje brez omejitev

Sistem deluje z omejitvami

Posamezni ali vsi viri so zaprti
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3 OBSEG DOBAVE

Glede na konfiguracijo naprave se lahko obseg dobave razlikuje. Nadaljnjo dodatno opremo lahko kupite
neposredno pri vašem prodajalcu ali v podjetju Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.

Opis izdelka Številka izdelka

Čistilne tablete (100 kosov) 567.0000.010

Čistilne tablete (Kitajska) 567.0000.016

Čistilne tablete (ZDA/Kanada) 567.0000.002

Čistilo za sistem za mleko (kartuša)

(Opcija FM CM)

567.0000.009

Čistilo za sistem za mleko (kartuša)

(Opcija FM CM)

567.0000.004

Čistilne krtače 560.0003.728

Notranja ščetka

(Opcija SU05)

560.0001.019

Cevna ščetka

(Opcija FM/MS)

560.0007.380
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Opis izdelka Številka izdelka

Čistilni čopič 560.0003.716

Krpa iz mikro vlaken 560.0002.315

Nastavitveni ključ za meljavo 560.0003.876

Ključ za regulator curka/cev 560.0522.696

USB ključ (4 GB) 560.0003.285

Set dnevnikov 560.0001.856
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4 IDENTIFIKACIJA
4.1 Položaj tipskih ploščic

4.1.1 Avtomat za kavo

Tipska ploščica avtomata za kavo se nahaja na desni notranji steni poleg posode za vložke.

4.1.2 SU12
Tipska ploščica za SU12 se nahaja v hladilnem prostoru.

4.1.3 FS
Tipska ploščica za postajo Flavor se nahaja v notranjem prostoru.

4.1.4 CW

Tipska ploščica za grelec skodelic se nahaja levo spodaj na notranji strani zadnje stene.

4.2 Koda tipa

4.2.1 Avtomat za kavo

Koda Opis

A1000 Avtomat za kavo (popoln avtomat)

Serija: A

Velikost: 1000

1G 1 mlinček

2G 2 mlinčka

3G 3 mlinčki

1P 1 posoda za prašek
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Koda Opis

2P 2 posodi za prašek

CM Enota CleanMaster

H1 Iztok vroče vode

S1 Cevka za paro

S2 Samodejna para (sunek pare s temperaturnim tipalom)

S3 Samodejna para Pro (sunek pare s temperaturnim tipalom in programirljivo gostoto mlečne pene)

4.2.2 Dodatne naprave

Koda Opis

1C1M 1 avtomat za kavo, 1 vrsta mleka

1C2M 1 avtomat za kavo, 2 vrsti mleka

2C1M 2 avtomata za kavo, 1 vrsta mleka

2C2M 2 avtomata za kavo, 2 vrsti mleka

AC Obračunska naprava

CM Enota CleanMaster

CW Grelec skodelic

FM Enota FoamMaster (hladno in toplo mleko, hladna in topla mlečna pena)

FS6 Postaja Flavor s 6 črpalkami za sirup

MU Modul črpalke za mleko

SU12 CM Hladilna enota (≥ 10 l) z CleanMaster čiščenjem

UT12 CM Hladilna enota pod pultom (≥ 10 l) s čiščenjem CleanMaster
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5 OPIS NAPRAV
5.1 Avtomat za kavo

Uvod
Avtomat za kavo A1000 je na voljo v številnih možnostih. Da lahko dobite pregled nad vašim avtomatom, vam na
tem mestu predstavljamo vzorčno konfiguracijo. Upoštevajte, da je lahko videz vašega avtomata za kavo glede na
konfiguracijo različen.

Pladenj za kapljice z rešetko za kapljice

Vhodna loputa
Posoda za zrnje

Iztok vroče vode

Posoda za prašek (možnost)

Upravljalna enota (10.4" zaslon na dotik)

Izliv s samodejno nastavitvijo višine

Cevka za paro (možnost)

Ključavnica in gumb za
odpiranje za sprednja

vrata

5.1.1 Standard
– Mlin (zadaj levo)
– Iztok vroče vode
– Iztok s samodejnim nastavljanjem višine
– Priključek za vodo
– iQFlow
– Enota CleanMaster

5.1.2 Možnosti
– Različica Premium
– Drugi mlin (zadaj desno)
– Tretji mlinček
– Posoda za prašek (desno)
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– Druga posoda za prašek (levo)
– Cevka za paro
– Funkcija Autosteam za samodejno segrevanje mleka
– Funkcija Autosteam Pro za samodejno penjenje mleka
– Dve vrsti mleka
– Izmet vložka
– Izliv vrča
– Posoda za zrna in prašek z možnostjo zapiranja
– Višina podnožja (Podnožje [} 29])
– Tipalo za skodelico
– Zunanja posoda za vodo
– First Shot
– Pripravljanje telemetriranja M2M
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5.1.3 Komponente avtomata za kavo

Posoda za zrnje

Modul za kuhanje

Posoda za vložke

Pladenj za kapljice (fiksno montiran) z
rešetko za kapljice

Posoda za odpadno vodo (možnost)

Posoda za prašek
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5.2 Dodatne naprave

5.2.1 Komponente hladilne enote s CleanMaster

2 x 4,5 l 12 l

Prikaz temperature in reguliranje
temperature Glavno stikalo

Stikalo za vklop in izklop, odložišče za skodelice

Čistilo za sistem za mleko

Posoda za mleko

Obračalni adapter (polnjenje mleka/čiščenje)
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5.2.2 Hladilna enota SU12 FM EC

– Samodejni čistilni sistem
– Priključitev stroja je možna levo in desno
– Ki ga je mogoče zapreti

Izvedbe
– SU12 z 12-litrsko posodo za mleko
– SU12 z 2 x 4,5-litrsko posodo za mleko za uporabo 2 vrst mleka
– SU12 Twin z 2 x 4,5-litrsko posodo za mleko za priklop 2 avtomatov za kavo
– Hladilna enota pod pultom UT12 FM z 12-litrsko posodo za mleko
– Hladilna enota pod pultom UT12 Twin z 2 x 4,5-litrsko posodo za mleko za priklop 2 avtomatov za kavo
– MU (montaža pod pultom)
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5.2.3 Postaja Flavor

Za izjemne kreacije vam je izbirno na voljo postaja Flavor. S postajo Flavor lahko vašo ponudbo dopolnite s tudi z
do šestimi različnimi smermi okusov.

5.2.4 Grelec skodelic
Za optimalen užitek ob kavi potrebujete vnaprej ogrete skodelice. Grelec skodelic s štirimi ogrevanimi odlagalnimi
površinami se optimalno prilega vašemu avtomatu za kavo.

5.2.5 Obračunski sistem
Obračunski sistem služi zaračunavanju proistojbin in zajemanju obračunskih podatkov.

Vmesniki:

– VIP
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Plačilni sistemi:

– Detektor kovancev
– Menjalnik kovancev
– Naprave za odčitavanje kartic

5.3 Načini uporabe v pregledu
Primeren način uporabe je odvisen od vaše uporabe avtomata za kavo, vašega izbora in želja vaših strank. 
Vaš servisni tehnik vam bo rade volje pomagal pri nastavljanju primernega načina uporabe.

5.3.1 Uporabniški vmesnik

1

2

1 Preko stikalne površine Franke lahko
preklapljate med ravnjo za vzdrževanje in
izborom izdelka.

2 Listajte naprej ali nazaj.
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5.3.2 Način uporabe funkcije Cash Register

Cash Register je način uporabe za postrežbo. Medtem ko vaš avtomat za kavo pripravlja izdelek, lahko že dodajate
nova naročila.

Sestava uporabniškega vmesnika
– Raven 1: izbor izdelka, do 5 strani. Stolpec z možnostmi, stanjem izdelka in čakalnim seznamom
– Raven 2: Prikaz 4, 9 ali 16 tipk za izdelke na stran

Posamezne prilagoditve
– Prikaz: 2x2, 3x3 ali 4x4 izdelkov na stran
– Prikaz: fotorealistično, narisano

5.3.3 Način uporabe funkcije Quick Select
Način uporabe funkcije Quick Select je standardna nastavitev za območje samopostrežbe. Ko vaša stranka izbere
napitek, ga lahko prilagodi v dveh korakih, če so aktivirane možnosti izdelkov.

Sestava uporabniškega vmesnika:

– Raven 1: izbor izdelka, do 5 strani
– Raven 2: stanje Drink Selection; prikaz 6, 12 ali 20 tipk za izdelke na stran, izberite možnosti izdelka, zaženite

pripravo (če je aktivirano)
Posamezne prilagoditve:

– Prikaz: 2x3, 3x4 ali 4x5 izdelkov na stran
– Aktivirajte način Credit Mode

– Individualna razporeditev napitkov

5.3.4 Način uporabe funkcije Quick Select z načinom Credit Mode

Credit: 6.00 CHF

3.00 CHF 5.50 CHF

4.00 CHF 5.50 CHF 3.00 CHF

5.50 CHF
Espresso Cappuccino Chococcino

Caffè Crema Chocolate

Prikaz
– Cene izdelkov
– Dobropis
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– Manjkajoči dobropis

V stanju Drink Selection pri nastavitvi z načinom Credit Mode ne morete dodajati možnosti napitkov. 
Način Credit Mode aktivirate v meniju Moje nastavitve pod 1 Nastavitev avtomata > 1.12 Obračun. Izberite Aktivacija
obračuna.

5.3.5 Način uporabe Inspire Me
Način uporabe Inspire Me je posebej primeren za območje samopostrežbe. Napitke lahko združite v skupine. Na ta
način lahko svojim strankam jasno predstavite ponudbo napitkov.

Sestava uporabniškega vmesnika:

– Raven 1: do 6 menijev z vnaprej filtrirano izbiro
– Raven 2: do 5 strani na meni
– Raven 3: 6 ali 12 tipk za izdelke na stran

Posamezne prilagoditve:

– Izdelava menijev
– Individualna razporeditev napitkov
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6 NAMESTITEV
6.1 Priprave

– Omrežni priključek aparata za kavo je treba zaščititi z zaščitnim stikalom okvarnega toka (FI).
– Vsak pol dovoda toka mora biti mogoče prekiniti s stikalom.
– Priključek za vodo mora ustrezati Zahteve za oskrbo z vodo [} 29] in lokalnim ter nacionalnim pravilom in

predpisom.
– Avtomat za kavo morate na priključek za vodo priključiti s priloženim kompletom cevi. Ne uporabljajte

obstoječih cevi za vodo.
– Poskrbite za ergonomsko in stabilno odlagališče (nosilnost min. 150  kg). Upravljalna enota se mora nahajati v

višini oči.

Preden vaš servisni tehnik namesti avtomat za kavo, ga morate pripraviti. Vaš servisni tehnik namesti avtomat za
kavo in ga prvič zažene. Pouči vas tudi o osnovnih funkcijah.

6.2 Mere avtomata za kavo s SU12 in dodatnimi napravami
Mere so navedene v milimetrih.
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OBVESTILO
Poškodbe zaradi pregretja
Zaradi nezadostnega prostora ob straneh stroja in nad strojem lahko pride do povišanja temperature v stroju in
nastanka poškodb.

a Upoštevajte določene zahteve glede postavitve in prostora.

b Pazite, da so prostori neovirani.
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Povezava cevi skozi točilni pult

6.2.1 Podnožje
Dobava vključuje podnožje z višino 40 mm. Po izbiri je na voljo tudi višje podnožje.

Visoko podnožje Skupna višina

40 mm standardno 750 mm + 40 mm = 790 mm

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

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

6.3 Zahteve za oskrbo z vodo

6.3.1 Priključek za vodo

Pritisk vode 80–800 kPa (0,8–8,0 bar) 

Pretočna vrednost > 0,1 l/sec

Temperatura vode < 25 °C

Povezava s priključkom za vodo Priključna matica G3/8 in kovinska cev d = 1,5 m

Priključite samo s priloženim kompletom cevi.

– Priključek za vodo mora ustrezati tehničnim podatkom ter lokalnim in državnim predpisom.
– Priključek za vodo mora biti zaščiten pred povratnim tokom.
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– Priključek za vodo mora imeti zaporni ventil in preverljiv protipovratni ventil s predhodno vklopljenim filtrom. Za
čiščenje filtra ga je treba odstraniti.

– Vode ne jemljite iz domačega sistema za razapnitev.
– Filter z najmanj 100 zankami/palec (UL)

6.3.2 Kakovost vode

Skupna trdota: 4–8° dH (nemška skupna trdota)

7–14° fH (francoska skupna trdota)

70–140 ppm (mg/l)

Karbonatna trdota 3–6° dH KH/50–105 ppm (mg/l)

Vsebnost kisline/ph-vrednost 6,5–7,5 pH

Količina klora < 0,5 mg/l

Količina klorida < 30 mg/l

TDS (skupne raztopljene trdne snovi) 30–150 ppm (mg/l)

Električna prevodnost (izmerjena) 50–200 µS/cm (mikrosiemens)

Količina železa < 0,3 mg/l

– Barva: prozorna
– Okus: svež in čist okus
– Vonj: brez zaznavnega vonja
– Brez rjastih delcev v vodi
– Reverzna osmoza: voda mora imeti vsebnost raztopljenih trdnih snovi najmanj 30–50 ppm (30–50 mg/l), da je

preprečena prekomerna napolnitev grelnikov vode.

Ocenitev nevarnosti korozije
Za ocenitev lahko uporabite naslednjo enačbo:

Izračunana prevodnost = izmerjena prevodnost [μS/cm] – (izmerjena skupna trdota [dH GH] x konstanta)

– Izmerjena prevodnost v μS/cm
– Izmerjena skupna trdota v ° dH GH
– Konstanta = 30 [μS/cm]/[ ° dH GH]

Izračunana prevodnost Nevarnost korozije

< 200 μS/cm majhna

200–500 μS/cm povišana

> 500 μS/cm velika

Primer izračuna:
– Izmerjena prevodnost 700 μS/cm
– Izmerjena skupna trdota 18° dH
– Izračunana prevodnost = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

Rezultat izračuna je 160 μS/cm in pomeni majhno tveganje korozije.

6.3.3 Vodni odtok
– Dve odtočni cevi: P = 16 mm, D = 2 m
– Priključitev na globlje ležeči sifon
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7 POLNJENJE IN PRAZNJENJE
7.1 Polnjenje z zrnjem

 OPOZORILO
Nevarnost poškodb
Če predmeti pridejo v posodo za zrnje ali v mlin, lahko ostanki letijo ven in povzročijo poškodbe.

a V posodo za zrnje ali meljavo ne vstavljajte nobenih predmetov.

Posodo za zrnje napolnite s kavnimi zrni.
V posodo za prašek nasujte prašek, primeren za avtomate.

OBVESTILO
Slaba kakovost napitkov
Olje kavnih zrn se na notranji strani posode za zrnje odlaga kot tanka oljna plast. Odloženo olje se hitro stara in
naredi napitke manj okusne.

a Oljno plast na notranji strani posode za zrnje odstranjujte dnevno.

b Za to uporabljajte suho ali samo z vodo navlaženo krpo.

c Ne uporabljajte nobenega čistila, saj ta spremenijo okus kave.

1. Odstranite pokrov posode za zrnje.

2. Napolnite s kavnimi zrni.

3. Namestite pokrov.
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7.2 Polnjenje s praškom

1. Odstranite pokrov posode za prašek.

2. Napolnite s praškom, ki je primeren za
avtomate.

3. Namestite pokrov.

7.3 Polnjenjenje mleka

 POZOR
Klice v surovem mleku
Klice v surovem mleku lahko ogrozijo zdravje.

a Ne uporabljajte surovega mleka.

b Uporabljajte samo pasterizirano in trajno mleko.

OBVESTILO
Okvara avtomata
Uporaba napačnih tekočin lahko poškoduje avtomat.

a Posodo za mleko polnite samo z mlekom.

b Za čiščenje posode za mleko uporabljajte vodo in blago čistilo.
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OBVESTILO
Slabša kakovost napitkov
Napačno ravnanje z mlekom lahko privede do težav s kakovostjo.

a Mleko polnite samo v čiste posode.

b Uporabljajte samo vnaprej ohlajeno mleko (2–5 °C).

c Notranje strani posode, cevi in pokrova za mleko se dotikajte samo s čistimi rokami ali pa nosite rokavice za
enkratno uporabo.

Po čiščenju ali postopku polnjenja se sistem za mleko pripravi polsamodejno. Upoštevajte navodila v sporočilih o
dogodkih. Dostop do sporočil o dogodkih poteka preko nadzorne plošče.

7.3.1 Polnjenjenje mleka pri SU12

1. Odprite vrata.

2. Vklopite hladilno enoto.

ð Prikaže se trenutna temperatura hladilnega
prostora.

3. Posodo za mleko izvlecite samo tako daleč,
dokler drsno zapiralo pokrova posode ni
popolnoma vidno.

4. Drsno zapiralo potisnite nazaj.

5. Posodo za mleko napolnite z ohlajenim mlekom.

6. Posodo za mleko potisnite v hladilni prostor do
omejevalnika.

7. Zaprite vrata.

7.4 Polnjenje postaje Flavor
Stikalo za vklop postaje Flavor se nahaja v notranjem prostoru na zadnji steni na levi strani.

1. Postajo Flavor sprostite s ključem.
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2. Pritisnite sprostitveni gumb in odprite postajo
Flavor.

3. Vključite postajo Flavor.

4. Držalo za steklenice povlecite navzgor.

5. Steklenice postavite v postajo Flavor.

6. Držalo za steklenice povlecite navzdol.

7. Priklop za cev na cevi potisnite navzgor.

8. Cev vstavite v steklenico.

9. Priklop za cev potisnite v glavo steklenice.

10. Zaprite postajo Flavor.

7.4.1 Pripravite postajo Flavor

V naslednjih primerih je treba pripraviti postajo Flavor:

a Ob prvem zagonu

b Po vsaki zamenjavi steklenice sirupa

1. Preklopite na raven za vzdrževanje.

2. Izberite Čiščenje in vzdrževanje.

3. Izberite Priprava postaje Flavor.

4. Izberite Zaženi in potrdite.

ð Poteka priprava sirupa.

5. Upoštevajte navodila na uporabniškem
vmesniku.

6. Te korake ponovite za vsako steklenico sirupa.
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7.5 Nastavitev stopnje mletja

 OPOZORILO
Nevarnost poškodb
Če predmeti pridejo v posodo za zrnje ali v mlin, lahko ostanki letijo ven in povzročijo poškodbe.

a V posodo za zrnje ali meljavo ne vstavljajte nobenih predmetov.

Nastavitveni ključ za mlinček (560.0003.876)

Sprememba stopnje mletja vpliva na količino kave. Zato je treba meljavi po nastavitvi stopnje mletja umeriti.

Po potrebi lahko stopnjo mletja po stopnjah nastavite za vsako meljavo.

1. Drsnik zapaha povlecite naprej vse do
omejevalnika.

2. Posodo za zrnje/prašek snemite navzgor.

3. Stopnjo mletja nastavite s ključem za nastavitev
mlinčka.

ð Za bolj fino mletje zavrtite v nasprotni smeri
urnega kazalca.

ð Za bolj grobo mletje zavrtite v smeri urnega
kazalca.

4. Vstavite posodo za zrnje.

5. Preverite mletje in ga po potrebi popravite.

6. Vstavite posodo za zrnje.

7. Drsnik zapaha potisnite do omejevalnika.
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7.6 Praznjenje posode za zrnje

1. Drsnik zapaha povlecite naprej vse do
omejevalnika.

2. Posodo za zrnje/prašek snemite navzgor.

3. Posodo za zrnje izpraznite, očistite in posušite.

4. Vstavite posodo za zrnje.

5. Drsnik zapaha potisnite do omejevalnika.

OBVESTILO
Okrnitev delovanja
Če posodi za zrnje in prašek nista pravilno zapahnjeni, lahko to okrne delovanje avtomata za kavo in kakovost
izdelka.

a Drsnik zapaha potisnite do omejevalnika.

7.7 Praznjenje posode za prašek

OBVESTILO
Onesnaženost zaradi praška
Prašek lahko uhaja iz posode za prašek.

a Posodo za prašek vedno prenašajte v pokončnem položaju in zaprto.

 POZOR
Ureznine/zmečkanine
Transportni mehanizem posode za prašek lahko povzroči ureznine ali zmečkanine.

a Posodo za prašek čistite previdno.
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1. Drsnik zapaha povlecite naprej vse do
omejevalnika.

2. Posodo za prašek odstranite tako, da jo
privzdignete.

3. Posodo za prašek izpraznite, očistite in posušite.

4. Vstavite posodo za prašek.

5. Drsnik zapaha potisnite do omejevalnika.

OBVESTILO
Okrnitev delovanja
Če posodi za zrnje in prašek nista pravilno zapahnjeni, lahko to okrne delovanje avtomata za kavo in kakovost
izdelka.

a Drsnik zapaha potisnite do omejevalnika.

7.8 Praznjenje posode za vložke

OBVESTILO
Nastajanje plesni
Ostanki kave lahko povzročijo nastajanje plesni.

a Posodo za vložke izpraznite in očistite vsaj enkrat dnevno.

1. Odprite vrata.

ð Na uporabniškem vmesniku se pojavi
sporočilo Vrata odprta.

2. Odstranite posodo za vložke.

3. Posodo za vložke izpraznite, očistite in posušite.
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4. Vstavite posodo za vložke in zaprite vrata.

7.9 Praznjenje hladilne enote

OBVESTILO
Pokvarjeno mleko
Mleko se lahko pokvari zaradi nezadostnega hlajenja ali higiene.

a Uporabljajte samo vnaprej ohlajeno mleko (2,0−5,0 °C).

b Mleko shranjujte v hladilni enoti samo v času njenega delovanja. Izven časa delovanja hladilne enote, npr. čez
noč, shranjujte mleko v hladilniku.

c Avtomat in hladilno enoto čistite enkrat dnevno.

d Sesalne cevi, notranje strani posode za mleko in pokrova za mleko se dotikajte samo s čistimi rokami ali pa
nosite rokavice za enkratno uporabo.

e Pokrov posode s sesalno cevjo odlagajte samo na čisto površino.

 POZOR
Ogrožanje zdravja zaradi nastajanja mikrobov
Zaradi nezadostnega čiščenja se lahko v avtomatu in iztokih nabirajo preostanki živil ter privedejo do onesnaženja
izdelkov.

a Avtomata ne uporabljajte, če ni bil očiščen v skladu z navodili.

b Avtomat dnevno čistite in praznite skladno z navodili.

c O potrebnih čistilnih ukepih obvestite upravljalno osebje.

1. Odprite vrata. 2. Izvlecite posodo za mleko.

3. Mleko shranite v hladilnik ali ga po potrebi
odstranite.
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4. Očistite posodo za mleko, dele, ki prevajajo
mleko, in hladilni prostor.

5. Vstavite očiščeno posodo za mleko.

6. Če hladilne enote ne potrebujete več, jo
izklopite. Vrata izklopljene hladilne enote
nekoliko odprite, da preprečite ustvarjanje
neprijetnega vonja v notranjosti.
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8 PRIPRAVA NAPITKOV

 OPOZORILO
Nevarnost oparin
Zaradi vročih napitkov lahko pride do oparin.

a Pri rokovanju z vročimi napitki bodite previdni.

b Uporabljajte samo ustrezne posode za pitje.

8.1 Priprava napitkov s funkcijo Quick Select
1. Pod iztok postavite ustrezno posodo za pitje.

2. Izberite izdelek.

ð Pojavi se predogled izdelka Drink Selection.

Extra Shot
...

3. Izberite možnosti izdelka.

4. Pripravo zaženete z zeleno tipko.

ð Priprava se zažene.

ð Takoj ko je izdelek pripravljen, se prikaže izbor
izdelka.

8.2 Priprava napitka s funkcijo Cash Register
Če pripravljate več izdelkov enega za drugim, prosimo, da upoštevate naslednje:

a Pripravljenih imejte dovolj posod za pitje.

b Med pripravo lahko na čakalni seznam dodajate nove izdelke.

c Izdelke na čakalnem seznamu lahko izbirate in brišete.

1. Pod iztok postavite ustrezno posodo za pitje.

2. Izberite možnosti izdelka.

3. Izberite izdelek.

ð Priprava se zažene.
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4. Po potrebi na čakalni seznam vnesite več
izdelkov.

5. Pripravo izdelkov na čakalnem seznamu vsakič
zaženete z zeleno tipko.

ð Naslednja priprava se zažene.

ð Prikaže se izbor izdelka.

ð Vsi izdelki so pripravljeni.

8.3 Priprava napitkov z Inspire Me
1. Pod iztok postavite ustrezno posodo za pitje.

2. Listajte po menijih.

3. S prstom se dotaknite želenega menija.

ð Pojavi se pregled napitkov.

4. Izberite izdelek.

ð Pojavi se predogled izdelka Drink Selection.

5. Izberite možnosti izdelka.

6. Pripravo zaženete z zeleno tipko.

ð Iztok se spusti.

ð Priprava se zažene.

ð Pojavijo se meniji.

ð Izdelek je pripravljen.

8.4 Priprava napitka z mleto kavo
Primer: funkcija Quick Select

Uporabite lahko samo mleto kavo. Topne instant kave iz posušenega izvlečka kave ni mogoče uporabiti.

1. Pod iztok postavite ustrezno posodo za pitje.

2. Pritisnite izbirno tipko Brezkofeinska kava.

ð Izbirna tipka Brezkofeinska kava sveti.

Ok

Izbrali ste napitek z dekofeinirano kavo.

Odprite loputo za prašek in nasujte
dekofeinirano kavo.

ð Prikaže se to sporočilo.
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3. Odprite vhodno loputo.

4. Napolnite s praškom.

5. Zaprite vhodno loputo.

Ok

Izbrali ste napitek z dekofeinirano kavo.

Odprite loputo za prašek in nasujte
dekofeinirano kavo.

6. Sporočilo potrdite z V redu.

ð Priprava se zažene.

ð Prikaže se izbor izdelka.

ð Izdelek je pripravljen.

8.5 Priprava z vročo vodo
Oddajanje vroče vode lahko kadarkoli prekinite s pritiskom tipke za prekinitev.

Primer: funkcija Quick Select

1. Pod iztok vroče vode postavite ustrezno posodo
za pitje.

Espresso Cappuccino Chococcino

Americano Chocolate

2. Izberite Voda za čaj.
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3. Izberite velikost skodelice.

ð Oddajanje vroče vode se začne in konča glede
na cikel oddajanja.

8.6 Oddajanje pare
Glede na izvedbo cevke za paro se bo oddajanje pare izključilo samodejno, ko bo napitek dosegel določeno
temperaturo (Autosteam/Autosteam Pro) oz. dokler se ciklus oddajanja pare ne bo zaključil (cevka za paro). Ne
glede na to lahko oddajanje pare izključite kadarkoli s tipko za prekinitev.

1. Pod iztok pare postavite ustrezno posodo.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea water

2. Izberite Oddajanje pare.

ð Začne se oddajanje pare.

3. Za prekinitev oddajanja pare pritisnite tipko za
prekinitev.

ð Oddajanje pare se zaključi.

ð Pojavi se pregled napitkov.

8.6.1 Odparevanje cevke za paro po potrebi

1. Cevko za paro obrišite z vlažno krpo.

2. Za čiščenje šobe za trenutek vključite oddajanje
pare.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea water

3. Za prekinitev oddajanja pare pritisnite tipko za
prekinitev.
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ð Oddajanje pare se zaključi.

ð Pojavi se pregled napitkov.
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8.7 Oddajanje pare (Autosteam/Autosteam Pro)
Funkcija Autosteam je primerna za ročno segrevanje in penjenje mleka ter segrevanje drugih napitkov.

S funkcijo Oddajanje pare odstranite kondenzirano vodo iz cevke za paro.

1. Pritisnite tipko za oddajanje pare .

2. Pod cevko za paro postavite ustrezno posodo.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

3. Izberite Oddajanje pare.

ð Začne se oddajanje pare.

ð Oddajanje pare se samodejno zaključi, ko vaš
napitek doseže navedeno temperaturo.

ð Pojavi se pregled napitkov.

4. Za prekinitev oddajanja pare po potrebi pritisnite
tipko za prekinitev.

5. Pritisnite tipko za oddajanje pare .
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9 ČIŠČENJE
9.1 Uvod

Pogoj za popoln užitek ob kavi je popolno očiščen avtomat za kavo. Vaš avtomat za kavo čistite vsaj enkrat na dan,
po potrebi pa še pogosteje.

OBVESTILO
Napačno čiščenje sklopa za kuhanje
Čiščenje sklopa za kuhanje v pomivalnem stroju lahko poškoduje sklop za kuhanje.

a Sklop za kuhanje čistite v skladu z navodili med potekom čiščenja.

OBVESTILO
Onesnaženi dodatki
Onesnaženi dodatki lahko negativno vplivajo na delovanje avtomata in kakovost napitkov.

a Dodatke čistite z metodo 5 korakov.

b Upoštevajte navodila za dodatke.

Avtomatsko čiščenje vsebuje čiščenje avtomata za kavo in čiščenje hladilne enote.

Dodatno je treba očistiti:
– Notranje površine v hladilnem prostoru
– Notranjo stran vrat in vratno tesnilo
– Posodo za mleko in pokrov posode za mleko
– Sesalno cev za mleko, sesalni zbiralnik, obračalni adapter (samo pri SU12)
– Posoda za zrnje in prašek
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9.2 Metoda 5 korakov
Odstranljive komponente vašega avtomata za kavo očistite z metodo petih korakov.

1. Večje umazanije odstranite s čopičem ali krtačo.

2. Dele namočite v vročo vodo z blagim čistilom.

3. Izperite dele.

4. Temeljito izperite dele.

5. Posušite dele.

9.3 Potrebni dodatki za čiščenje

9.3.1 Dodatki za čiščenje pri FM CM
– Čistilne tablete
– Krpa iz mikro vlaken
– Komplet krtač
– Čistilo za sistem za mleko (kartuša)
– Posoda za čiščenje
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9.4 Zagon čiščenja
Avtomatsko čiščenje vsebuje čiščenje avtomata za kavo, hladilne enote in postaje Flavor (če je na voljo).

9.4.1 Zagon čiščenja v meniju Čiščenje in vzdrževanje

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Dotaknite se logotipa Franke.

2. Vnesite kodo PIN. Kode PIN [} 53]

3. Pritisnite Ok..

Moje nastavitve

Individualizacija in prenos podatkov

Čiščenje in vzdrževanje

4. Izberite Čiščenje in vzdrževanje.

Čiščenje in vzdrževanje

Zapisnik napak/dogodkov

Čiščenje avtomata za kavo

Spiranje avtomata za kavo

Zaščita pred brisanjem

Količina vode filtra

5. Izberite Čiščenje avtomata za kavo.

6. Za začetek čiščenja pritisnite Da.

7. Upoštevajte navodila v uporabniškem vmesniku
in dokončane korake potrdite z Naprej.

ð Avtomat prikaže naslednji korak.

 OPOZORILO
Nevarnost oparin
Med čiščenjem izstopajo vroče tekočine in para ter lahko povzročijo oparine.

a Med postopkom ne delajte v bližini izpustov.

Avtomat se po čiščenju preklopi nazaj v raven čiščenja ali v način varčevanja energije. Vaš servisni tehnik vam
lahko nastavi želeno možnost.
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9.4.2 Začetek samodejnega čiščenja na hladilni enoti SU12

1. Odprite vrata.

2. Posodo za mleko potegnite v smeri naprej.
 

3. Obračalni adapter s prisesalnega priključka
izvlecite navzgor.

4. Obračalni adapter zavrtite za 180°.

5. Obračalni adapter namestite na prisesalni
priključek.

6. Posodo za mleko potisnite povsem noter.

7. Stikalo pomaknite v položaj Čiščenje.

ð Avtomat samodejno preklopi v način čiščenja.

8. Zaprite vrata.

Ne Da

9. Zaženite čiščenje z Da na upravljalniku.

10. Upoštevajte navodila na upravljalni površini in
potrdite z Naprej.

ð Avtomat vasi vodi v naslednji korak.



9 | Čiščenje Franke Kaffeemaschinen AG

50 Navodila za uporabo

 OPOZORILO
Nevarnost oparin
Med čiščenjem izstopajo vroče tekočine in para ter lahko povzročijo oparine.

a Med postopkom ne delajte v bližini izpustov.

Avtomat se po čiščenju preklopi nazaj v raven čiščenja ali v način varčevanja energije. Vaš servisni tehnik vam
lahko nastavi želeno možnost.

9.5 Spiranje avtomata za kavo

 OPOZORILO
Nevarnost oparin
Med spiranjem izteka vroča voda.

a Med postopkom ne delajte v bližini izpustov.

b Ničesar ne odlagajte na pladenj za kapljice.

c PRI OPARINAH: nemudoma ohladite poškodbo in se glede na stopnjo poškodbe posvetujte z zdravnikom.

Spiranje ne nadomešča dnevnega čiščenja! Spiranje je potrebno za odstranjevanje ostankov v sistemu za kavo in
sistemu za mleko.

Avtomat samodejno spira v določenih časovnih intervalih in ob vklopu ter izklopu.

Espresso Hazelnut Cappuccino

1. Dotaknite se logotipa Franke.

2. Vnesite kodo PIN. Kode PIN [} 53]

3. Pritisnite Ok.

Moje nastavitve

Individualizacija in prenos podatkov

Čiščenje in vzdrževanje

4. Izberite Čiščenje in vzdrževanje.

Kaffeemaschine reinigen

Kaffeemaschine spülen

Reinigung und Wartung

Milchsystem vorbereiten

Wischschutz

Fehler/Ereigniss-Protokoll

Zurück

Wartung

Wassermenge Filter

Flavor Station vorbereiten

Flavor Station reinigen

5. Izberite in potrdite Izpiranje avtomata za kavo.

ð Avtomat za kavo se spere.
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9.6 Čiščenje posode za zrnje in posode za prašek
ü Uporabite suho ali samo z vodo navlaženo krpo.

ü Ne uporabljajte nobenega čistila, saj ta
spremenijo okus kave.

1. Oljno plast na notranji strani posode za zrnje
vsak dan odstranjujte s krpo.

9.7 Čiščenje regulatorja curka

1. Z orodjem odstranite regulator tlaka za vročo
vodo in odstranite vodni kamen.

9.8 Čiščenje komponent Autosteam Pro/S3
1. Izklopite stroj.

2. Odprite vrata. Med čiščenjem pustite odprta
vrata.

3. Odvijte parno šobo.

4. Povlecite zaščitno cev navzdol.

5. Očistite notranjost parne šobe s krtačo.

6. Namočite zaščitno cev in parno šobo v vročo
vodo z blagim čistilom.

7. Temeljito sperite in osušite zaščitno cev in parno
šobo.

8. Očistite parno cev na aparatu s krpo.
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9. Potisnite zaščitno cev na parno cev in montirajte
parno šobo.

10. Zaprite vrata.

11. Cevko za paro obrišite s krpo.

9.9 Čiščenje zaslona
Zaklenjenosti uporabniškega vmesnika ne morete prekiniti. Zaklenjenost traja 20 sekund.

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Dotaknite se logotipa Franke.

2. Vnesite kodo PIN. Kode PIN [} 53]

3. Pritisnite Ok..

Moje nastavitve

Individualizacija in prenos podatkov

Čiščenje in vzdrževanje

4. Izberite Čiščenje in vzdrževanje.

Čiščenje in vzdrževanje

Zapisnik napak/dogodkov

Čiščenje avtomata za kavo

Spiranje avtomata za kavo

Zaščita pred brisanjem

Količina vode filtra

5. Izberite Zaščita pred brisanjem.

ð Uporabniški vmesnik je zaklenjen za 20
sekund.

6. Očistite zaslon.

ð Pojavi se raven za vzdrževanje.
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10 KONFIGURACIJA
10.1 Preklop v raven za vzdrževanje

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Dotaknite se logotipa Franke.

2. Vnesite kodo PIN. Kode PIN [} 53]

3. Pritisnite Ok..

Moje nastavitve

Individualizacija in prenos podatkov

Čiščenje in vzdrževanje

4. Izberite meni.

10.2 Kode PIN
Pri delu so podane privzete kode PIN:

Lastnik Specialist Upravljavec

Privzeta PIN 1111 2222 7777

Lastna PIN
 ...  ...  ...

Kode PIN za zaklepne izdelke in vklop/izklop avtomata lahko z vlogo lastnika pogledate in spremenite v meniju
Moje nastavitve > 6 Upravljanje pravic.
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10.3 Menijsko drevo Moje nastavitve

Moje nastavitve

0 Zagon

0.10 Sistemske informacije

1 Nastavitev naprave

1.1 Jezik

1.2 Način uporabe

1.3 Izbirne tipke

1.4 Čiščenje

1.7 Temperature

2 Nastavitev napitka 3 Datum in čas

3.2 Datum in čas

3.3 Stikalna ura 1

6 Upravljanje pravic

6.2 Lastnik

6.3 Specialist

6.4 Upravitelj

6.6 Zaklepni izdelki

6.7 Vklop/izklop naprave

Glede na konfiguracijo vašega avtomata lahko posamezne točke menija manjkajo.

10.4 Metode za vnos

Vklop Pritisnite stikalo za preklapljanje med Da/Ne oz. Vklop/Izklop. Aktivna je vidna vrednost.

Za prikaz izbire in izbiro možnosti pritisnite puščico.

Za nastavitev parametrov povlecite lestvico. Aktivna je vrednost v okvirju.

Za vnos besedila ali številk pritisnite tipkovnico.

10.5 Meni 0 Zagon

10.5.1 Menijska točka 0.10 Sistemske informacije

Servisni meni

0 Zagon

0.10 Sistemske informacije

Tukaj najdete podatke o različicah strojne in programske opreme aparata.

10.6 Meni 1 Nastavitev avtomata
V meniju 1 Nastavitev naprave lahko avtomat prilagodite vašim potrebam. Za to imate na voljo spodnje možnosti.

– Nastavitev jezika
– Nastavitev načina uporabe
– Nastavitev izbirnih tipk
– Nastavitev čiščenja
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– Nastavitev temperatur

10.6.1 Točka menija 1.1 Jezik

1 Nastavitev naprave

1.1 Jezik

Moje nastavitve

Parameter Območje vrednosti Opombe

Izbira jezika 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

– Jezik se bo v uporabniškem vmesniku spremenil
takoj

– Privzeto: de (nemški jezik)

10.6.2 Točka menija 1.2 Način uporabe

1 Nastavitev naprave

1.2 Način uporabe

Moje nastavitve

Način uporabe

Scenarij uporabe > Postrežba

Parameter Območje vrednosti Opombe

Scenarij uporabe – Postrežba
– (Samopostrežba)

Izdelkov na stran – 4
– 9
– 16

– Število istočasno prikazanih izdelkov
– Privzeto: 4

Prikaz – Fotorealistično
– Narisano

Privzeto: Fotorealistično

Samodejni način – Da
– Ne

– Da: Vsi predhodno izbrani izdelki bodo izdani brez
nadaljnjega pritiskanja tipk.

– Ne: Vsak izdelek se mora sprožiti s tipko Start.
– Privzeto: Ne

Premor med izdelki 1–10 sekund – Pojavi se, ko je Samodejni način aktiviran
– Širina koraka: 1

Prikaz časa kuhanja – Da
– Ne

Prikaz cevke za paro – Da
– Ne

Privzeto: Ne

Scenarij uporabe > Samopostrežba
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Parameter Območje vrednosti Opombe

Scenarij uporabe – Samopostrežba
– (Postrežba)

Način uporabe – Funkcija Quick
Select

– Funkcija Inspire
Me

– Privzeto: Funkcija Quick Select

– Pri samoupravljalnem scenariju lahko izbirate med
Funkcija Quick Select in Funkcija Inspire Me (Funkcija
Inspire Me ni na voljo za A400).

Izdelkov na stran – 6
– 12
– 20

– Število istočasno prikazanih izdelkov
– Privzeto: 6

Prilagoditev napitkov – Da
– Ne

– Možnost za samopostrežne stranke, da izbran
napitek prilagodijo v skladu z določitvijo izbirnih tipk

– Privzeto: Ne

Slike strank – Da
– Ne

– Aktivirajte slike, specifične za določene stranke
– Za scenarij uporabe Samopostrežba, način

upravljanja Funkcija Quick Select

– Privzeto: Ne

Scenarij uporabe > Individualizirano

Parameter Območje vrednosti Opombe

Način uporabe Individualizirano Če ste uvozili konfiguracijo v Individualiziranem načinu
(Advanced Mode), v točki menija 1.2 Način uporabe ne
morete ničesar konfigurirati.

Možnosti

Parameter Območje vrednosti Opombe

Zaklepni izdelki – Da
– Ne

– Z možnostjo Zaklepni izdelki lahko blokirate izbrane
izdelke.

– Zaklepne izdelke lahko prikličete samo po vnosu PIN
kode (glejte pog. 6 Upravljanje pravic, str. 105)

– Privzeto: Ne

Skrij tipko za prekinitev – Da
– Ne

– Prikaz tipke za prekinitev izdelka
– Privzeto: Ne

Akustični signal pri pripravi
izdelka

– Da
– Ne

Piska, ko je izdelek pripravljen

Akustični signal ob
sporočilu o napaki

– Da
– Ne

Piska pri manjkajočih virih v 3-sekundnem taktu
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10.6.3 Točka menija 1.3 Izbirne tipke

1 Nastavitev naprave

1.3 Izbirne tipke

Moje nastavitve

Parameter Območje vrednosti Opombe

Možnosti izdelka – Majhno
– Srednje
– Veliko
– 2x
– Dekofeinirano
– Flavor 1–6
– Dodatni odmerek
– Ledeno
– Espresso

odmerek

– Največ dvanajstim izbirnim tipkam je mogoče v
servisnem meniju dodeliti različne možnosti izdelka.
Možnosti izdelka so prikazane v stanju Drink
Selection

– Če je konfiguriranih do osem izbirnih tipk, bodo tipke
1–4 prikazane na levi, preostale pa na desni strani

– Če je konfiguriranih več kot osem izbirnih tipk, bodo
tipke 1–6 prikazane na levi, preostale pa na desni
strani

– Devet tipk ali več bo prikazanih pomanjšano

Priporočilo:

– Izbirne tipke na levi strani: izbira velikosti napitka.
– Izbirne tipke na desni strani: izbira dodatnih

nastavitev.

Prikaz besedila – Funkcija
– Poljubno besedilo
– Ni besedila

– Privzeto: Funkcija: napis ustreza poimenovanju
izbrane možnosti izdelka.

– Poljubno besedilo: lastni napis za izbirno tipko.
– Ni besedila: izklop napisa.

Cena Znesek – Vnesite doplačilo za možnost.
– Skupno ceno izračuna avtomat
– Privzeto: 0.00

PLU Št. PLU – Za izračun cene vnesite številko PLU (če uporabljate
številke PLU).

– Privzeto: 0

10.6.4 Točka menija 1.4

1 Nastavitev naprave

1.4 Čiščenje

Moje nastavitve

Parameter Območje vrednosti Opombe

Poletje – Da
– Ne

Akustična zahteva za dejanja med čiščenjem.

– Ne: akustični signal ni aktiven.
– Da: akustični signal je aktiven
– Privzeto: Ne
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10.6.5 Točka menija 1.7 Temperature

1 Nastavitev naprave

1.7 Temperature

Moje nastavitve

Pri teh nastavitvah upoštevajte položaj, temperaturo okolice in obremenitev naprave.

Parameter Območje vrednosti Opombe

Kava –20 do +20 – Temperaturo grelnika vode za kavo prednastavi
servisni tehnik

– Nastavljeno temperaturo lahko odstotkovno
prilagodite z regulatorjem

Para –20 do +20 – Temperaturo grelnika pare prednastavi servisni
tehnik

– Nastavljeno temperaturo lahko odstotkovno
prilagodite z regulatorjem

Voda za čaj –20 do +20 – Temperaturo grelnika vroče vode prednastavi
servisni tehnik

– Nastavljeno temperaturo lahko odstotkovno
prilagodite z regulatorjem

10.6.6 Točka menija 1.11 Okus

1 Nastavitev naprave

1.11 Flavor

Moje nastavitve

Parameter Območje vrednosti Opombe

Plačilo dejavno – Da
– Ne

– Da: Idelki z okusom se štejejo
– Ne: Izdelki z okusom se ne štejejo
– Privzeto: Ne

Flavor 1–6

Parameter Območje vrednosti Opombe

Flavor 1–6 Seznam vrst sirupov – Pozneje so za nastavitve napitkov na voljo samo
tukaj navedene vrste Flavor

– Če izberete Določeno s strani uporabnika, potem
lahko vrste Flavor prosto poimenujete.

Ime Flavor 1–6 Določeno s strani
uporabnika

Za vrste Flavor lahko vnesete lastna imena

Opomba: Ročno vnesene vrste Flavor se ne preklopijo ob
spremembi jezika

Samo še malo sirupa 0–5000 ml – Vnos preostale količine, pri kateri se pojavi sporočilo
Vrsta sirupa 1 skoraj prazna.

– Privzeto: 200 ml
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Parameter Območje vrednosti Opombe

Sirup je prazen 0–5000 ml – Vnos preostale količine, pri kateri se pojavi sporočilo
Vrsta sirupa 1 prazna. Vrsta sirupa je nato blokirana.

– Privzeto: 10 ml

10.6.7 Točka menija 1.14 Osvetlitev robov

1 Nastavitev naprave

1.14 Osvetlitev robov

Moje nastavitve

Parameter Območje vrednosti Opombe

Izberite osvetlitev – Izklop
– Rdeča, zelena,

modra, cian,
magenta, bela

– Utripanje
– Potek barve
– Določeno s strani

uporabnika

– Izklop: ni osvetlitve robov
– Rdeča, zelena itd.: Robovi svetijov izbrani barvi
– Utripanje: utripajoča lučka
– Potek barve: Barva se menja zaporedno
– Uporabniško definirano: Barve lahko z vnosom RGB

vrednosti definirate ročno
– Standardna vrednost: Potek barve

Osvetlitev roba rdeča

Osvetlitev roba zelena

Osvetlitev roba modra

0–100 % Vnos RGB vrednosti za uporabniško definirano barvo

Prikaz napak osvetlitve roba – Da
– Ne

– Da: prikaz napake na osvetlitvi robov je aktiven
– Ne: ni prikaza o napaki za osvetlitev robov

10.7 Meni 2 Nastavitev napitkov
Vsak izdelek lahko shranite v treh za določenega uporabnika specifičnih različicah. Originala ne morete spremeniti.

Prikazani so samo parametri, ki so pomembni za izdelek.

Podatki v odstotkih vedno izhajajo iz vnaprej nastavljene vrednosti.

Nasvete za nastavljanje parametrov najdete v poglavju Pomoč pri težavah s kakovostjo izdelkov [} 77].

Vse vrednosti nastavljene pod točko menija 2 se shranijo v konfiguraciji in jih lahko ponovno uvozite.
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1

2

3 7

4

56

Splošno Kava ...

Test

Nazaj Shranite

Količina za kuhanje

Količina vode

Količina meljave

Meljava 1

Meljava 2

1 Izberite različico 2 Izberite območje

3 Shranite nastavitve 4 Izberite izdelek

5 Potrdite različico 6 Pripravite testni izdelek

7 Nastavite parameter

Nastavite napitke

Želeno dejanje Točka menija Informacija/navodilo Številka

Izberite izdelek S puščicami za izbiro izberite določen izdelek in
potem še različico

4, 1

Spremenite oznako izdelka Splošno Vnesite opis izdelka in izberite besedilo izdelka 2, 7

Prilagodite ceno (na razpolago
samo pri vklopljenem obračunu)

Splošno Določite PLU, cene in žeton, izberite možnost
Zastonj

7

Prilagodite količino vode, meljavo,
količino predkuhanja in pritisk

Kava Prilagodite parameter 2, 7

Prilagodite količino mleka Mleko Prilagodite količino mleka v odstotkih 2, 7

Prilagodite količino pene Pena Prilagodite količino pene v odstotkih 2, 7

Pripravite testni izdelek Test S Test pripravite izbrani izdelek s spremenjenimi
nastavitvami

6

Dodelite različico napitka, ki bo
pripravljena pri tej izbiri izdelka

Izberite različico in potrdite s kljukico 1, 5

Shranite nastavitve napitkov Shrani 3

Glejte tudi

2 Pomoč pri težavah s kakovostjo izdelkov [} 77]
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10.8 Meni 3 Datum in čas

10.8.1 Točka menija 3.2 Datum in čas

Moje nastavitve

3 Datum in čas

3.2 Datum in čas

Parameter Območje vrednosti Opombe

Prikaz 12/24 ur – 12 ur
– 24 ur

Dan 0–31 Nastavite dan

Mesec 0–12 Nastavite mesec

Leto 0–63 Nastavite leto

Ura 0–23/0–11 Nastavite uro

Minuta 0–59 Nastavite minute

Časovni pas Seznam za izbiro časovnih
pasov

– Izbor časovnega pasu s seznama
– Privzeto: UTC+0100 (Evropa) Zurich

10.8.2 Točke menija 3.3–3.6 Stikalna ura 1–4

Moje nastavitve

3 Datum in čas

3.3 Stikalna ura 1

Moje nastavitve

3 Datum in čas

...

Vklopi samodejno

Parameter Območje vrednosti Opombe

Dejavno – Da
– Ne

Vklop ali izklop stikalne ure

Ura 0–23/0–11 Izbira časa vklopa (ura)

Minuta 0–59 Izbira časa vklopa (minuta)

Ponedeljek, torek, sreda,
četrtek, petek, sobota,
nedelja

– Da
– Ne

Aktiviranje ali deaktiviranje stikalne ure na dan
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Samodejni izklop

Parameter Območje vrednosti Opombe

Dejavno – Da
– Ne

Vklop ali izklop stikalne ure

Ura 0–23/0–11 Izbira časa izklopa (ura)

Minuta 0–59 Izbira časa izklopa (minuta)

Ponedeljek, torek, sreda,
četrtek, petek, sobota,
nedelja

– Da
– Ne

Aktiviranje ali deaktiviranje stikalne ure na dan

10.9 Meni 4 Podatki o hranilnih vrednostih

10.9.1 Točka menija 4.1 Mleko

Moje nastavitve

4 Podatki o hranilnih vrednostih

4.1 Mleko

Vrsta mleka 1/vrsta mleka 2

Hranilne vrednosti na 100 ml

Parameter Območje vrednosti Opombe

Sladkor Številka Vnesite vsebnost sladkorja v g na 100 ml

Maščobe (%) Številka Vnesite vsebnost maščobe v %

Beljakovine (g) Številka Vnesite vsebnost beljakovin v g na 100 ml

Kalorije Številka Vnesite kalorično vrednost v kilokalorijah (kcal)

[Seznam pogostih alergenov
in sestavin]

– Da
– Ne

– Vnesite sestavine ali alergene uporabljene vrste
mleka

– Privzeto: Ne

Drugi alergeni Določeno s strani
uporabnika

Vnesite sestavine ali alergene, ki niso navedeni na
seznamu
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10.9.2 Točka menija 4.2 Okus

Moje nastavitve

4 Podatki o hranilnih vrednostih

4.2 Okus

Flavor 1–3

Hranilne vrednosti na 100 ml

Parameter Območje vrednosti Opombe

Sladkor Številka Vnesite vsebnost sladkorja v g na 100 ml

Maščobe (%) Številka Vnesite vsebnost maščobe v %

Beljakovine (g) Številka Vnesite vsebnost beljakovin v g na 100 ml

Kalorije Številka Vnesite kalorično vrednost v kilokalorijah (kcal)

[Seznam pogostih alergenov
in sestavin]

– Da
– Ne

– Vnesite sestavine ali alergene uporabljene vrste
mleka

– Privzeto: Ne

Drugi alergeni Določeno s strani
uporabnika

Vnesite sestavine ali alergene, ki niso navedeni na
seznamu

10.9.3 Točka menija 4.3 Prašek

Moje nastavitve

4 Podatki o hranilnih vrednostih

4.3 Prašek

Dozirnik praška položaj 3/4

Hranilne vrednosti na 100 ml

Parameter Območje vrednosti Opombe

Sladkor Številka Vnesite vsebnost sladkorja v g na 100 ml

Maščobe (%) Številka Vnesite vsebnost maščobe v %

Beljakovine (g) Številka Vnesite vsebnost beljakovin v g na 100 ml

Kalorije Številka Vnesite kalorično vrednost v kilokalorijah (kcal)
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Parameter Območje vrednosti Opombe

[Seznam pogostih alergenov
in sestavin]

– Da
– Ne

– Vnesite sestavine ali alergene uporabljene vrste
mleka

– Privzeto: Ne

Drugi alergeni Določeno s strani
uporabnika

Vnesite sestavine ali alergene, ki niso navedeni na
seznamu

10.10 Meni 6 Upravljanje pravic
Upravljanje pravic omogoča dodelitev različnih PIN kod za različne naloge in vloge. Za dostop do ravni za
vdzrževanje lahko definirate tri stopnje upravičenosti (lastnik, specialist in upravljavec).

Točka menija PIN koda (privzete vrednosti)

6.2 Lastnik 1111

6.3 Specialist 2222

6.4 Upravitelj 7777

6.6 Zaklepni izdelki 8888

6.7 Vklop/izklop naprave 9999

10.10.1 Točka menija 6.2 Lastnik

Moje nastavitve

6 Upravljanje pravic

6.2 Lastnik

Parameter Območje vrednosti Opombe

4-mestni Vnesi novi PIN – Pravice: priklic dostopa do Moje nastavitve; Števec

– Privzeta PIN: 1111

PIN nastavljen – Da
– Ne

– Da: PIN je nastavljen in se uporablja
– Ne: PIN se ne uporablja

10.10.2 Točka menija 6.3 Specialist

Moje nastavitve

6 Upravljanje pravic

6.3 Specialist

Parameter Območje vrednosti Opombe

4-mestni Vnesi novi PIN – Pravice: omejen dostop do Moje nastavitve, priklic
števca izdelkov

– Privzeta PIN: 2222

PIN nastavljen – Da
– Ne

– Da: PIN je nastavljen in se uporablja
– Ne: PIN se ne uporablja
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10.10.3 Točka menija 6.4 Upravljavec

Moje nastavitve

6 Upravljanje pravic

6.4 Upravitelj

Parameter Območje vrednosti Opombe

4-mestni Vnesi novi PIN – Ni dostopa do Moje nastavitve, priklic števca
izdelkov , priklic Števec

– Privzeti PIN: 7777

PIN nastavljen – Da
– Ne

– Da: PIN je nastavljen in se uporablja
– Ne: PIN se ne uporablja

10.10.4 Točka menija 6.6 Zaklepni izdelki

Moje nastavitve

6 Upravljanje pravic

6.6 Zaklepni izdelki

Parameter Območje vrednosti Opombe

4-mestni Vnesi novi PIN

PIN nastavljen – Da
– Ne

– Da: PIN je nastavljen in se uporablja za zaklenjene
izdelke

– Ne: PIN se ne uporablja

10.10.5 Točka menija 6.7 Vklop/izklop avtomata

Moje nastavitve

6 Upravljanje pravic

6.7 Vklop/izklop naprave

Parameter Območje vrednosti Opombe

4-mestni Vnesi novi PIN

PIN nastavljen – Da
– Ne

– Da: PIN je nastavljen in se uporablja
– Ne: PIN se ne uporablja
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11 INDIVIDUALIZACIJA IN PRENOS PODATKOV
11.1 Pregled

Ta meni vam nudi naslednje možnosti:

– Uporabite razpoložljive medije Franke za napitke, ohranjevalnike zaslona ali kot medije za oglaševanje.
– Na avtomat naložite lastne objekte medijev in si jih oglejte.
– Vaše lastne medije uporabite za napitke, ohranjevalnike zaslona ali kot medije za oglaševanje.
– Konfigurirajte obnašanje različnih načinov uporabe in ohranjevalnikov zaslona.
– Shranite nastavitve.
– Izdelujte redne varnostne kopije vašega avtomata na ključek USB.
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11.2 Individualizacija menijskega drevesa in prenos podatkov

Individualizacija in prenos podatkov

1 Izberi moje medije

1.1 Naloži medije

1.2 Shrani medije

1.3 Mediji za oglaševanje

1.4 Slike izdelkov

1.5 Ohranjevalnik zaslona

1.6 Avdio datoteke

1.7 Izvrzi USB-ključ

1.8 Ustvarjanje strukture mape

2 Prilagajanje prikaza

2.1 Aktivacija napitkov

2.2 Vrtiljak slik

2.3 Ohranjevalnik zaslona

2.4 Moj ohranjevalnik zaslona

2.5 Meniji

2.6 Mediji za oglaševanje

2.7 Moji mediji za oglaševanje

2.8 Avdiosekvence

2.9 Moje avdiosekvence

2.10 Razvrščanje funkcije Quick
Select

2.11 Razvrščanje funkcije Cash
Register

2.12 Moje slike izdelkov

2.13 Konfiguracija aplikacije

3 Shrani/naloži podatke

3.1 Zaščita podatkov

3.2 Naloži varnostno kopijo

3.3 Zaščita XML-podatkov
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S 4 Nastavitev privzetih vrednosti lahko izbrane parametre povrnete na prednastavljene vrednosti.

Točke menija 5 Uvoz FPC, 6 Uvoz PKT in 7 Uvoz MMK so aktivne, če je priključen ključek USB z veljavnimi viri (FPC,
PKT oz. MMK).

8 Izvrzi USB-ključ odjavi priključene ključke USB. Če je ključek USB prijavljen, se točka menija pojavi v zelenem, v
nasprotnem primeru pa je oranžna.

Točka menija 9 Paketi posodobitev je aktivna, če je kavni avtomat povezan na internet stvari.

Multimedijske funkcije so uporabne samo v načinih uporabe Inspire Me [} 41] (če je na voljo) in Quick Select [} 40].

Avdio funkcije so na razpolago samo na A 1000.

Glejte tudi

2 Priprava napitkov z Inspire Me [} 41]

2 Priprava napitkov s funkcijo Quick Select [} 40]

11.3 Preklop v raven za vzdrževanje

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. Dotaknite se logotipa Franke.

2. Vnesite kodo PIN. Kode PIN [} 53]

3. Pritisnite Ok..

Moje nastavitve

Individualizacija in prenos podatkov

Čiščenje in vzdrževanje

4. Izberite meni.

11.4 Zahteve za lastne medije

Mediji Oglasne slike
(mediji za
oglaševanje)

Slike izdelkov Ohranjevalnik
zaslona

Avdio datoteke (A1000) Video datoteke (mediji za
oglaševanje)

Velikost 800 x 600
slikovnih pik

430 x 274
slikovnih pik

800 x 600
slikovnih pik

- Najv. 800 x 600 px (4:3) ali
800 x 450 px (16:9)
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Mediji Oglasne slike
(mediji za
oglaševanje)

Slike izdelkov Ohranjevalnik
zaslona

Avdio datoteke (A1000) Video datoteke (mediji za
oglaševanje)

Formati
podatkov

PNG s 24 biti PNG s 24 biti
in po potrebi
8-bitnim alfa
kanalom

PNG s 24 biti MP3, bitna hitrost: najv.
128 kbps

Frekvenca vzorčenja: najv.
44,1 kHz, 16 Bit (Stereo)

Priključek zvočnikov: vtič
klinker 3,5 mm

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

Bitna hitrost: najv.
200 kbps Frekvenca slike:
najv. 25 fps

Mesto za
shranjevanj
e na USB
ključku

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

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

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

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

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

11.5 Potrebna struktura mape na USB ključku
Da lahko kavni avtomat brez težav prepozna vaše medije, se morate držati določene strukture mape.

Ustvarjanje strukture mape na aparatu

1. Vstavite ključek USB v aparat.

2. Odprite meni Individualizacija in prenos podatkov
> 1 Izberi moje medije.

3. Kliknite na točko menija 1.8 Ustvarjanje
strukture mape.

ð Struktura mape se ustvari na ključku USB.

Struktura mape

[Pogon]\ QML-
datoteke\

rc\ po-meri\ audio
(A1000)

napitki

slike

ohranjevalnik
i-zaslona

11.6 Nalaganje ali brisanje lastnih medijev
Postopek nalaganja je za vse medije enak.

Razpoložljiv prostor za shranjevanje: 50 MB

Slike na ključku USB se morajo nahajati v zahtevani strukturi mape in imeti pravilen format podatkov ter pravilno
velikost. Glejte Zahteve za lastne medije.

Postopek nalaganja je za vse medije enak.

Razpoložljiv prostor za shranjevanje: 400 MB

Slike na ključku USB se morajo nahajati v zahtevani strukturi mape in imeti pravilen format podatkov ter pravilno
velikost. Glejte Zahteve za lastne medije.
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Želeno dejanje Točka menija Informacija/navodilo

Nalaganje medijev na
avtomat

1.1 Naloži medije – Vstavite ključek USB z zahtevano strukturo mape
– V spustnem meniju izberite tip medija:Nosilec

reklame/slike izdelka/ ohranjevalnik zaslona/avdio
datoteke)

– Medije izberite s funkcijo Drag&Drop
– Pritisnite Shrani

Shranjevanje medijev z
avtomata

1.2 Shrani medije – Vstavite ključek USB
– Izberite tip medija
– Na ključek USB shranite posamezne ali vse

medije

Brisanje medijev 1.3 Mediji za oglaševanje

1.4 Slike izdelkov

1.5 Ohranjevalnik zaslona

1.6 Avdio datoteke (A1000)

– Odprite želeni meni
– Izberite medije, ki jih več ne potrebujete

Medije, ki jih več ne potrebujete, izbrišite s
pritiskom na tipko Izbriši

– Medij iz izbora povlecite od spodaj na zgornji
medij, ki je na razpolago:

Prisoten medij se zamenja

11.7 Uporaba lastnih medijev za oglaševanje

11.7.1 Konfiguracija lastnega ohranjevalnika zaslona

V kolikor ohranjevalnik zaslona vsebuje videoposnetek z zvočno sledjo, potem ta videoposnetek prekrije morebitno
avdiosekvenco, nastavljeno za glasbo ozadja.

Želeno dejanje Točka menija Informacija/navodilo

Uporaba medijev 2.4 Moj ohranjevalnik
zaslona

– V spodnjem območju kliknite na medij, ki ga želite
uporabiti

– Medij povlecite navzgor

Odstranjevanje uporabljenih
medijev

2.4 Moj ohranjevalnik
zaslona

– V zgornjem območju kliknite na medij, ki ga ne želite
več uporabljati

– Medij povlecite navzdol

Ogled izbire 2.4 Moj ohranjevalnik
zaslona

– Izberite Predogled, da preverite vašo izbiro

Nastavitev časa čakanja 2.4 Moj ohranjevalnik
zaslona

– Izberite Spremeni čas, da nastavite čas čakanja za
ohranjevalnik zaslona

ali

– Izberite možnost Vklopi ohranjevalnik zaslona takoj
po pripravi napitka
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11.7.2 Konfiguracija lastnih medijev za oglaševanje
Točka menija 2.7 Moji mediji za oglaševanje

Aktivirane medije za oglaševanje lahko v točki menija Moje nastavitve > 2 Nastavitev napitka vklopite za vsak
napitek.

Želeno dejanje Točka menija Informacija/navodilo

Uporaba medijev 2.7 Moji mediji za
oglaševanje

– V spodnjem območju kliknite na medij, ki ga želite
uporabiti

– Medij povlecite navzgor

Odstranjevanje uporabljenih
medijev

2.7 Moji mediji za
oglaševanje

– V zgornjem območju kliknite na medij, ki ga ne želite
več uporabljati

– Medij povlecite navzdol

Ogled izbire 2.7 Moji mediji za
oglaševanje

– Izberite Predogled, da preverite vašo izbiro

Aktivacija medija za
oglaševanje

2.7 Moji mediji za
oglaševanje

– Izberite Spremeni, da aktivirate izbran medij za
oglaševanje

11.7.3 Konfiguriranje lastnih avdiosekvenc
Točka menija 2.9 Moje avdiosekvence

Aktivirane medije za oglaševanje lahko v točki menija Moje nastavitve > Nastavitev napitkov vklopite za vsak
napitek.

V kolikor ohranjevalnik zaslona vsebuje videoposnetek z zvočno sledjo, potem ta videoposnetek prekrije morebitno
avdiosekvenco, nastavljeno za glasbo ozadja.

Želeno dejanje Točka menija Informacija/navodilo

Uporaba medijev 2.9 Moje avdiosekvence 1. V spustnem meniju izberite, za kaj naj
bodo mediji uporabljeni (Ohranjevalnik
zaslona > Medij za oglaševanje > Ozadje).

2. V spodnjem območju kliknite na medij, ki
ga želite uporabiti.

3. Medij povlecite navzgor.

Odstranjevanje uporabljenih
medijev

2.9 Moje avdiosekvence 4. V zgornjem območju kliknite na medij, ki
ga ne želite več uporabljati.

5. Medij povlecite navzdol.

Aktiviranje avdiosekvenc 2.9 Moje avdiosekvence 6. Izberite Aktiviraj, da aktivirate izbrane
avdiodatoteke.

11.7.4 Dodeljevanje lastnih slik izdelkov

Vsakemu izdelku, ki je na voljo, je treba dodeliti sliko.

Preko točke menija Moje nastavitve > Nastavitev avtomata > Način uporabe lahko aktivirate slike.

Izdelki, ki nimajo dodeljenih slik, so prikazani brez slik.

Uporabljate lahko slike podjetja Franke ali lastne slike, vendar ne smete mešati obeh vrst.
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Želeno dejanje Točka menija Informacija/navodilo

Izbor slike 2.12 Moje slike izdelkov – Dotaknite se slike
– Pritisnite Izberi sliko

Odstranjevanje slike 2.12 Moje slike izdelkov – Dotaknite se slike
– Pritisnite Odstrani sliko

11.8 Konfiguracija aplikacije
Parameter Območje vrednosti Opombe

Različica Primer: 02.30 Prikaz trenutne različice

Standardni jezik Prikaz nastavljenega standardnega jezika. Po
nastavljenem čakalnem času bo aparat znova preklopil
na ta jezik.

11.8.1 Nastavitve jezika

Parameter Območje vrednosti Opombe

Preklop jezika – Da
– Ne

Aktivirajte/deaktivirajte preklop jezika

Časovna omejitev preklopa jezika 20–120 s Čakalni čas, po katerem kavni aparat znova preklopi na
standardni jezik, nastavljen v meniju 1 Nastavitev
naprave/1.1 Jezik

Jezik 1–6 – Jezik 1: pojavni
seznam z jeziki/
zastavami, ki so
na voljo

– ...
– Jezik 6: pojavni

seznam z jeziki/
zastavami, ki so
na voljo

Uporabniku se prikažejo zastave do 6 konfiguriranih
jezikov. Prek teh zastav lahko preklopi s standardnega
jezika na želeni jezik

11.8.2 Nastavitve hranilnih vrednosti

Parameter Območje vrednosti Opombe

Prikaz podatkov o hranilnih
vrednostih

– Da
– Ne

– Aktivirajte/deaktivirajte prikaz podatkov o hranilnih
vrednostih

– Podatke o hranilni vrednosti lahko vnesete v poglavju
Meni 4 Podatki o hranilnih vrednostih [} 62]

Nadaljnji podatki o hranilnih
vrednostih

Vnos prostega
besedila
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11.8.3 Možnosti plačila

Parameter Območje vrednosti Opombe

Izbor – Kovanci
– Kreditna kartica
– Kartica za stranke
– Brezstično plačilo

s kartico
– Mobilni telefon
– Bankovci

Prikaži pojavno okno – Da
– Ne

Aktivirajte/deaktivirajte Pojavno okno za obračun

11.8.4 Razvrščanje napitkov

Parameter Območje vrednosti Opombe

Izbira sheme za razvrščanje – Napolni mrežo
– Položaj za prikaz

prevzemi iz POP

Položaj za prikaz pijač:

– Napolni mrežo: pijače se razporedijo od leve proti
desni brez lukenj

– Položaj za prikaz prevzemi iz POP: pijače se
prikažejo v skladu s svojim položajem v POP
(Product Offering Package). Pri tem lahko v mreži
nastanejo luknje

11.9 Shrani/naloži podatke

11.9.1 Zaščita podatkov

Želeno dejanje Točka menija Informacija/navodilo

Izvoz konfiguracije in
medijev

3.1 Zaščita podatkov – Izvozite konfiguracijo
– Shranite medije Franke
– Shranite lastne medije
– Izvrzite ključek USB

11.9.2 Naloži podatke

Želeno dejanje Točka menija Informacija/navodilo

Izvoz konfiguracije in
medijev

3.2 Naloži varnostno kopijo – Naloži zaščitene podatke (konfiguracija, mediji
Franke, lastni mediji)

– Izvrzite ključek USB
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11.9.3 Shrani XML-podatke

Želeno dejanje Točka menija Informacija/navodilo

Shrani XML-podatke 3.3 Zaščita XML-podatkov Izvozite obratovalne podatke, kot so podatki o
vzdrževanju, protokol napak ali števec izdelkov in
avtomata

11.10 Obnovitev privzetih vrednosti

Želeno dejanje Točka menija Informacija/navodilo

Nastavitev privzetih
vrednosti

4 Nastavitev privzetih
vrednosti

V izbranih območjih obnovite privzete vrednosti
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12 ODPRAVLJANJE NAPAK
12.1 Sporočila o napakah

V primeru okvare se na avtomatu prikaže sporočilo o napaki, ki daje napotke za odpravo okvare.

Način nesamostojne uporabe
V načinu nesamostojne uporabe je napaka prikazana z bravnim simbolom. Za nadaljnje informacije se dotaknite
simbola.

10:53
2017-10-16

Nalijte mleko.

Zapri

2018-09-06
11:35

Sporočilo z navodilom

Način samopostrežbe
 V načinu samopostrežbe napako prikazuje barvni trikotnik v zgornjem desnem kotu upravljalne enote. Za nadaljnje
informacije se dotaknite simbola.

10:53
2017-10-16

Če je celoten sistem doživel napako, se sporočila o napaki pojavijo samodejno. Pri velikih napakah je treba avtomat
znova zagnati.

a Za ponovni vklop izključite avtomat na glavnem stikalu .

b Počakajte minuto in ga ponovno vključite.

c Če se avtomat ne zažene, preverite napajanje.

d Če avtomata ne morete znova zagnati oz. če ne morete odpraviti napake, se obrnite na vašega servisnega
tehnika.

12.1.1 Barvna koda sporočil o napaki

Prehodna prekinitev

Sistem še zaenkrat deluje brez omejitev

Sistem deluje z omejitvami

Posamezni ali vsi viri so zaprti
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12.2 Nasveti za dobre kavne napitke

OBVESTILO
Slaba kakovost napitkov
Olje kavnih zrn se na notranji strani posode za zrnje odlaga kot tanka oljna plast. Odloženo olje se hitro stara in
naredi napitke manj okusne.

a Oljno plast na notranji strani posode za zrnje odstranjujte dnevno.

b Za to uporabljajte suho ali samo z vodo navlaženo krpo.

c Ne uporabljajte nobenega čistila, saj ta spremenijo okus kave.

Arome kavnih zrn v posodi za zrnje izhlapijo zaradi toplote in izmenjave zraka. Po 3 urah se poslabša še kakovost.

a Kavna zrna se ne smejo navlažiti.

b Odprte embalaže z zrnjem nepredušno zaprite.

c Kavnih zrn ne shranjujte v hladilniku ali zmrzovalniku.

d Posodo za zrnje napolnite samo s toliko kavnimi zrni, kot jih potrebujete za naslednje 3 ure.
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12.3 Pomoč pri težavah s kakovostjo izdelkov
Težava Možni vzroki Možne rešitve

Kava ima medel okus Pregrobo mletje Stopnjo mletja nastavite na bolj fino (glejte
Nastavitev stopnje mletja)

Premalo kave Povečajte količino kave

Prenizka temperatura Povišajte temperaturo

Kava je stara Uporabite svežo kavo

Posoda za zrnje ni pravilno zapahnjena Preverite zapahnitev posode za zrnje (glejte
Praznjenje posode za zrnje, Nastavitev
stopnje mletja)

Kava ima čuden okus Slabo mletje Obrnite se na službo za stranke

Minimalna poraba kave Posodo za zrnje napolnite z majhno količino
kavnih zrn

Pokvarjena kavna zrna Zamenjajte kavna zrna

Ostanki čistilnih sredstev Sperite avtomat

Skodelica je umazana Preverite pomivalni stroj

Slaba kakovost vode (klor, trdota itn.) Preverite kakovost vode (glejte Kakovost vode
[} 30])

Kava je bridka Temperatura je previsoka Znižajte temperaturo kave

Preveč fino mletje Stopnjo mletja nastavite na bolj grobo (glejte
Praznjenje posode za zrnje, Nastavitev
stopnje mletja)

Količina kave premajhna Povečajte količino kave

Praženje pretemno Uporabite svetlejše praženje kave

Okus kave je kisel Prenizka temperatura Povišajte temperaturo kave

Praženje presvetlo Uporabite temnejše praženje kave

Pregrobo mletje Stopnjo mletja nastavite na bolj fino (glejte
Praznjenje posode za zrnje, Nastavitev
stopnje mletja)

Doslednost praškov Viskozno Uporabite manj praška, uporabite več vode

Vodeno Uporabite več praška, uporabite manj vode

Prašek je grudast ali vlažen Očistite in posušite sistem praška

Okus praškov Presladko Uporabite manj praška, uporabite več vode

Premalo sladko Uporabite več praška, uporabite manj vode

Nenavaden okus Očistite sistem praška

Glejte tudi

2 Nastavitev stopnje mletja [} 35]
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13 IZKLOP
13.1 Prirpava izklopa

1. Izvedite samodejno čiščenje avtomata za kavo.

2. Izpraznite posodo za zrnje in prašek.

3. Očistite posodo za zrnje in prašek.

4. Očistite posodo za vložke.

5. Izpraznite posodo za mleko.

6. Očistite posodo za mleko in pokrov posode.

7. Notranjost cevke za mleko očistite s krtačo.

8. Sesalni filter očistite s krtačo za cevi.

9. Očistite adapter za obračanje.

13.2 Prehodni izklop (do 3 tedne)
ü Avtomat ostane na mestu uporabe.

1. Izvedite samodejno čiščenje avtomata za kavo.
Čiščenje [} 46]

2. Prikličite način varčevanja energije.

3. Avtomat izklopite iz omrežnega napajanja.

4. Pri avtomatu s priključkom za vodo zaprite
dovajanje vode.

5. Očistite dodatne naprave.

6. Izklopite dodatne naprave in jih ločite od
omrežnega napajanja.

13.3 Dolgotrajni izklop

OBVESTILO
Ovirana sposobnost delovanja zaradi dolgotrajnega izklopa in skladiščenja
Za kasnejši ponovni zagon avtomata je ključnega pomena, da izkoristite naše storitve. Na avtomatu za kavo morate
izvesti vzdrževanje, ga namestiti in pred uporabo izdelkov očistiti.

a Za strokoven izklop in skladiščenje se obrnite na servisno ekipo podjetja Franke.

b Vaš avtomat za kavo naj izprazni vaš servisni tehnik.

c V primeru skladiščenja, ki je daljše od 6 mesecev, je pred ponovnim zagonom lahko potrebno popravilo.
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13.4 Transport in skladiščenje
Pri transportu in skladiščenju avtomat zaščitite pred mehanskimi poškodbami in neugodnimi okoljskimi razmerami.

Avtomat zaščitite pred naslednjim:

– Tresljaji
– Prah
– Sončno obsevanje
– Padci ali prevernitve
– Zdrs pri transportu
– Zmrzal, če avtomata ne izpraznite v celoti

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

– Dovoljene temperature pri popolnoma izpraznjenem avtomatu −10 – 50 °C
– Relativna vlažnost zraka: maks. 80 %
– Trajna in zadostna stabilnost in pritrditev
– Pokončna postavitev avtomata
– Prazen avtomat in izpraznjen sistem
– Avtomat in posamezni deli zapakirani, po možnosti v originalni embalaži

13.5 Ponovni zagon po daljšem času skladiščenja ali mirovanja

OBVESTILO
Okvara zaradi mirovanja
V primeru skladiščenja ali mirovanja, daljšega od 6 mesecev, deli morda ne delujejo več brezhibno.

a Za popravilo in ponovni zagon vašega avtomata se obrnite na vašega serviserja.
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14 ODSTRANITEV DELOV
Odstranjevanje potrošnega materiala

– Za odstranjevanje neporabljenega čistila upoštevajte informacije na nalepki.
– Tekočine iz posode za čiščenje ali pladnja za kapljice izlijte v odtok.

Odstranjevanje avtomata in naprav

Avtomat je skladen z evropsko Direktivo 2012/19/ES o odpadni elektronski in električni opremi (OEEO) in se je ne
sme odlagati med gospodinjske odpadke.

Elektronske dele odlagajte ločeno.

Dele iz umetne mase odstranjujte v skladu z njihovimi oznakami.

Avtomat za kavo naj prenašata dve osebi.
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15 TEHNIČNI PODATKI
15.1 Podatki zmogljivosti v skladu z DIN 18873-2:2016-02

Enourna moč Enojno pripravljanje

(Skodelic/h)

Dvojno pripravljanje

(Skodelic/h)

Espresso 160 238

Kava/Café crème 109 141

Vroča voda (200 ml) 164 -

Cappuccino 156 224

Latte macchiato 154 188

Kava z mlekom 138 188

Vroča čokolada 129 -

15.2 Tehnični podatki avtomata za kavo
Posoda za zrnje Možne izvedbe: 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 ali 2 x 0,6 kg + 1 x
0,6 kg, možnost zapiranja

Posoda za prašek Ena ali dve ločeni posodi za prašek (za čokolado ali
mleko v prahu), možnost zapiranja 0,6 kg /1,2 kg

Grelnik za prevretek Prostornina: 0,9 l

Obratovalni tlak: 800 kPa (8 bar)

Moč: 2,5 kW

Grelnik vroče vode Prostornina: 0,9 l

Obratovalni tlak: 800 kPa (8 bar)

Moč: 2,5 kW

Grelnik pare Prostornina: 0,9 l

Obratovalni tlak: 250 kPa (2,5 bar)

Moč: 2,5 kW

Posoda za odpadno vodo (zunanja) 16 l

Okoljski pogoji Vlažnost zraka: najv. 80 %

Temperatura okolja: 5–32 °C

Emisije hrupa < 70 dB (A)

15.3 Električni priključki avtomata za kavo
Tip Napetost Priključek Moč Varovalka Frekvenca

A1000
(FCS4059)

200 V 2L PE 4500 W 30 A 50–60 Hz

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

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

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

220–240 V 1L N PE 2600–3000 W 13 A/15 A/16 A 50–60 Hz

220–240 V 1L N PE 4400–5200 W 30 A 50–60 Hz
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Tip Napetost Priključek Moč Varovalka Frekvenca

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

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

15.4 Omrežni kabel

Država Številka izdelka Vtič

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 ---

Tajvan 560.0006.625
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