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6 คู่มือผู้ใช้

1 เพื่อความปลอดภัยของคุณ
1.1 จุดประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 เครื่องชงกาแฟ
– เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 เป็นเครื่องชงกาแฟที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สำหรับชงเครื่องดื่ม และมีจุดประสงค์เพื่อใช้

ในร้านอาหาร ออฟฟิศ และในสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่คล้ายกัน
– เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 ออกแบบมาให้ใช้งานกับเมล็ดกาแฟ กาแฟบด ผงกาแฟที่เหมาะกับเครื่องชงกาแฟ

อัตโนมัต ิและนมสด
– เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 ออกแบบมาให้ใช้สำหรับชงเครื่องดื่มตามคำแนะนำและข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้
– เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 ออกแบบมาให้ใช้งานในร่ม

หมายเหตุ
– เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 ไม่เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้ง

1.1.2 อุปกรณ์เสริม

เครื่องทำความเย็น
– เครื่องทำความเย็นทำหน้าที่รักษาความเย็นของนม ขณะที่ชงกาแฟด้วยเครื่องชงกาแฟ ใช้เฉพาะนมที่เย็นแล้ว

เท่านั้น (2-5 °C)
– ใช้เฉพาะสารทำความสะอาดระบบเตรียมนมของ Franke เท่านั้น

หมายเหตุ
– สารทำความสะอาดอื่นๆ อาจตกค้างในระบบเตรียมนมได้

เครื่องอุ่นแก้วกาแฟ
– เครื่องอุ่นแก้วกาแฟออกแบบมาให้ใช้สำหรับอุ่นถ้วยและแก้วกาแฟที่ใช้ในการชงเครื่องดื่ม

หมายเหตุ
– เครื่องอุ่นแก้วกาแฟไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้สำหรับผึ่งผ้าเช็ดจานหรือผ้าชนิดอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องคลุมแก้วกาแฟ

เพื่ออุ่น

เฟลเวอร์สเตชั่น
– เฟลเวอร์สเตชั่นออกแบบมาให้ใช้สำหรับใส่ไซรัปและกลิ่นเติมแต่งอื่นๆ โดยอัตโนมัติขณะที่ชงเครื่องดื่มเท่านั้น

หมายเหตุ
– เฟลเวอร์สเตชั่นไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้สำหรับปั๊มของเหลวที่ข้นหนืด เช่น ซอสช็อกโกแลต
– เฟลเวอร์สเตชั่นไม่เหมาะสำหรับใช้เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารที่ก่อให้เกิดการระเบิด

ระบบบัญชี
– ระบบบัญชีรองรับการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของระบบ ตัวอย่างเช่น: ชำระเงินด้วย

เหรียญ บัตร หรือโทรศัพท์

1.2 ข้อควรรู้ก่อนใช้งานเครื่องชงกาแฟ
– เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 ออกแบบมาให้ใช้งานโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
– ผู้ใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 ทุกคนต้องอ่านและทำความเข้าใจคู่มือใช้งาน ซึ่งไม่หมายรวมถึงการใช้เครื่อง

ชงกาแฟแบบบริการตนเอง
– ต้องมีผู้คอยควบคุมดูแลการใช้เครื่องชงกาแฟแบบบริการตนเองอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ผู้ใช้ได้รับอันตราย
– ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 หรืออุปกรณ์เสริม จนกว่าคุณจะอ่านและทำความเข้าใจคู่มือนี้อย่างละเอียด

ถี่ถ้วน
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– ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 หรืออุปกรณ์เสริม หากคุณยังใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ไม่คล่อง
– ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 หากสายเชื่อมต่อของเครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 หรืออุปกรณ์เสริมชำรุดเสีย

หาย
– ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 จนกว่าเครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 หรืออุปกรณ์เสริมจะได้รับการทำความ

สะอาดหรือเติมตามที่กำหนดไว้

– ห้ามมิให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 และอุปกรณ์เสริม
– ห้ามมิให้เด็กหรือบุคคลที่พิการทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตใช้

เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 และอุปกรณ์เสริมโดยไม่มีผู้ควบคุมดูแล และห้ามมิให้
เด็กหรือบุคคลดังกล่าวเล่นกับเครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 และอุปกรณ์เสริม

– ห้ามมิให้เด็กทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 และอุปกรณ์เสริม

1.3 คำอธิบายคำแนะนำด้านความปลอดภัยตาม ANSI
ผู้ใช้ต้องสังเกตคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้เพื่อรับรองความปลอดภัยส่วนบุคคลและป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ได้
รับความเสียหาย
สัญลักษณ์และคำเตือนบ่งชี้ระดับความรุนแรงของอันตราย

 คำเตือน
“คำเตือน” บ่งชี้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น “อันตราย” บ่งชี้ถึงอันตรายที่อาจเป็นเหตุให้คุณได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต หากไม่หลีกเลี่ยง

 ระวัง
“ระวัง” บ่งชี้ถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเป็นเหตุให้คุณได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง หากไม่หลีก
เลี่ยง

ข้อสังเกต
“ข้อสังเกต” บ่งชี้ว่าคุณควรระมัดระวังความเสี่ยงที่เครื่องชงกาแฟจะได้รับความเสียหาย

1.4 ข้อกังวลทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อใช้เครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์เสริม

 คำเตือน
ความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อต
สายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชำรุดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

a ห้ามเชื่อมต่อสายไฟหรือปลั๊กไฟที่เสียหายเข้ากับแหล่งจ่ายไฟใด ๆ
b เปลี่ยนสายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชำรุด 

หากไม่สามารถดึงสายไฟนั้นออกได้ ให้แจ้งช่างเทคนิค หากสามารถดึงสายไฟนั้นออกได้ ให้สั่งซื้อและนำสาย
ไฟชุดใหม่ที่เหมือนเดิมมาใช้

c ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจักรและสายไฟนั้นไม่ได้อยู่ใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้าหรือเตา
อบ

d ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นไม่ถูกบีบหรือพาดกับของมีคม
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 คำเตือน
อันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
ของเหลว/ความชื้นที่เข้าไปในเครื่องชงกาแฟหรือรอยรั่วอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

a ห้ามฉีดของเหลวหรือน้ำใส่เครื่องชงกาแฟโดยเด็ดขาด
b ห้ามเทของเหลวใดๆ ลงบนเครื่องชงกาแฟ
c ห้ามแช่เครื่องชงกาแฟในของเหลว
d ถอดปลั๊กเครื่องชงกาแฟในกรณีที่มีรอยรั่วหรือของเหลว/ความชื้นเข้าไปในเครื่องชงกาแฟ

 คำเตือน
อันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
การใช้งาน การซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

a ให้ช่างเทคนิคทำการซ่อมแซมชิ้นส่วนไฟฟ้าโดยใช้อะไหล่แท้
b ให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตและมีคุณสมบัติเหมาะสมทำการบำรุงรักษาเท่านั้น

 คำเตือน
อันตรายจากการขาดอากาศหายใจ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกอาจเป็นเหตุให้เด็กขาดอากาศหายใจ

a เก็บบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้พ้นจากเด็ก

 คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
พื้นผิวที่ร้อนของเครื่องอุ่นกาแฟนั้นอาจลวกผิวหรือก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้

a ห้ามจับพื้นผิวที่ร้อนของเครื่องอุ่นกาแฟ
b ในกรณีที่ถูกลวก: ใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณที่ถูกลวกทันทีและพบแพทย์ตามความรุนแรงของ

บาดแผล
c ห้ามวางของไวไฟบนเครื่องอุ่นกาแฟ

 คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยน้ำร้อนออกมาขณะที่ระบบล้างเครื่องทำงาน

a ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้
b ห้ามวางของไว้บนถาดรองน้ำ
c หากถูกลวก ให้ใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณที่ถูกลวกทันท ีและรีบไปพบแพทย์หากบาดแผลสาหัส
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 คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องดื่มร้อนอาจลวกผิวหนังได้

a เทหรือชงเครื่องดื่มร้อนด้วยความระมัดระวังทุกครั้ง
b ใช้ภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มเท่านั้น

 คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยของเหลวและไอร้อนออกมาขณะที่ล้างทำความสะอาด ซึ่งอาจลวกผิวหนังได้

a ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้

 คำเตือน
อันตรายจากการบาดเจ็บ
หากมีวัตถุอยู่ในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบด เศษชิ้นส่วนของวัตถุนั้นอาจกระเด็นออกมาและเป็นเหตุให้คุณได้
รับบาดเจ็บ

a ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงไปในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบดโดยเด็ดขาด

 ระวัง
การถูกบาด/หนีบทับ
คุณอาจถูกบาดหรือถูกหนีบทับจากกลไกการเติมของกรวยใส่ผงกาแฟ

a ทำความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟด้วยความระมัดระวัง

 ระวัง
การระคายเคืองจากการสารทำความสะอาด
เม็ดยาทำความสะอาด สารล้างนมและสารละลายของแข็งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้

a ปฏิบัติตามคำเตือนบนฉลากของสารทำความสะอาดนั้นๆ
b หลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคมีสัมผัสตาและผิวหนัง
c ล้างมือของคุณหลังสัมผัสสารเคมีทำความสะอาด
d ป้องกันไม่ให้สารทำความสะอาดรั่วไหลเข้าไปในเครื่องดื่ม
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 ระวัง
อันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมีการสะสมของเชื้อโรค
หากทำความสะอาดได้ไม่ดีพอ อาจส่งผลให้มีคราบเศษกาแฟตกค้างอยู่ในเครื่องชงกาแฟและท่อจ่ายกาแฟ ซึ่งเป็น
เหตุให้เครื่องดื่มเกิดการปนเปื้อน

a ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดตามคำแนะนำ
b ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟตามคำแนะนำเป็นประจำทุกวัน
c แจ้งมาตรการทำความสะอาดที่จำเป็นให้พนักงานทำความสะอาดรับทราบ

 ระวัง
อันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมีการสะสมของเชื้อโรค
อาจมีเชื้อโรคสะสมอยู่ในเครื่องชงกาแฟ หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน

a ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน (มากกว่า 2 วัน)

 ระวัง
อันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมีการเกิดตะไคร่
การใช้ตัวกรองน้ำนานเกินไปอาจทำให้เกิดการสะสมของตะไคร่ได้

a เปลี่ยนตัวกรองน้ำเมื่อเครื่องแจ้งเตือนให้ดำเนินการ

 ระวัง
การสะสมของเชื้อรา
เชื้อราอาจขึ้นกาแฟบดได้

a เทกาแฟบดออกจากภาชนะแล้วทำความสะอาดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
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2 คำอธิบายสัญลักษณ์
2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือ

2.1.1 สัญลักษณ์ที่ควรรู้

สัญลักษณ์ คำอธิบาย

ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ โดยใช้ 5 ขั้นตอนทำความสะอาด

สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงคำแนะนำ เคล็ดลับ และข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติม

ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ระหว่างการดำเนินการสำหรับขั้นตอนเพิ่มเติม

2.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในซอฟต์แวร์

2.2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับเลื่อนดูตัวเลือกและสั่งการ

สัญลักษณ์ ชื่อ คำอธิบาย

ปุ่มยกเลิก ยกเลิกการชงเครื่องดื่ม

เลือกหน้าถัดไป/ก่อนหน้า เลื่อนดูเมนูที่อยู่ในหน้าต่างๆ

ปุ่มเริ่ม เริ่มการชงเครื่องดื่ม

2.2.2 สัญลักษณ์บนแดชบอร์ด
เมื่อสัญลักษณ์บนแดชบอร์ดติดสว่างขึ้น คุณสามารถแตะที่สัญลักษณ์นั้นเพื่อดูข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติม หากมีข้อ
ผิดพลาดเกิดขึ้น ให้ดูที่บท "การแก้ไขปัญหา [} 73]" สำหรับแนวทางแก้ไข

สัญลักษณ์ ชื่อ คำอธิบาย

โลโก้ Franke เรียกดูระดับการซ่อมบำรุง

การบำรุงรักษา/การ
ทำความสะอาด

เครื่องชงกาแฟต้องได้รับการทำความสะอาดและ/หรือการบำรุง
รักษา

เมล็ดกาแฟ ไม่มีเมล็ดกาแฟอยู่ในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ หรือไม่ได้ติดตั้งกรวยใส่
เมล็ดกาแฟอย่างถูกต้อง

ภาชนะใส่กาแฟบด ต้องไม่มีอะไรอยู่ในภาชนะใส่กาแฟบด
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สัญลักษณ์ ชื่อ คำอธิบาย

ล้าง ต้องล้างเครื่องชงกาแฟด้วยตนเองหรือด้วยระบบอัตโนมัติ

เครื่องดื่ม

การชำระเงิน เปิดใช้งานการชำระเงินอยู่

ภาพโฆษณา

ภาพพักหน้าจอ

ความสว่าง ตั้งค่าความสว่าง

โอนย้ายข้อมูล ระบบกำลังโอนย้ายข้อมูล

เครื่องนับจำนวนเครื่องดื่ม
แต่ละรายการ

การปรับแต่งเฉพาะบุคคล

ข้อมูล

ไม่ได้ใช้งาน

สแตนด์บาย ตั้งค่าให้เครื่องชงกาแฟอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

การชงแก้วแรก ระบบเตรียมอุณหภูมิน้ำให้ร้อนพร้อมชงเครื่องดื่ม

ฝาหน้าเครื่องชงกาแฟ ฝาหน้าเครื่องชงกาแฟเปิดอยู่

รายการโปรด คุณสามารถบันทึกฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยไว้ในปุ่มรายการโปรด

การบริการ/การกำหนด
ค่า/การจัดการ

เมล็ดกาแฟทางซ้าย/ขวา เปิดใช้งานเครื่องบด

เครื่องดื่ม 2 แก้ว ชงเครื่องดื่ม 2 แก้ว (จ่ายเครื่องดื่ม 2 ครั้ง)
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สัญลักษณ์ ชื่อ คำอธิบาย

กาแฟบด

ช็อกโกแลตร้อน

นมเย็น

นม ไม่มีนมอยู่ในภาชนะใส่นม หรือไม่ได้ติดตั้งภาชนะใส่นมอย่างถูก
ต้อง

สารทำความสะอาดระบบ
เตรียมนม

ไม่มีสารทำความสะอาดระบบเตรียมนม (CleanMaster)

2.2.3 รูปภาพข้อความแสดงข้อผิดพลาด
เครื่องชงกาแฟไม่สามารถชงเครื่องดื่มที่ไฮไลท์ไว้ได้ เมื่อกดสัญลักษณ์ที่ติดสว่างบนแดชบอร์ด ข้อความแสดงข้อผิด
พลาดจะปรากฏขึ้น

Cappuccino

11:35
2018-09-06

หากทั้งระบบได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ

Close

The door is open. Please close door.

2018-09-06
11:35

โค้ดสีสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
การหยุดชะงักชั่วคราว

ระบบยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

ระบบทำงานได้แค่บางส่วน

วัตถุดิบบางส่วนหรือทั้งหมดถูกล็อก



3 | รายการสินค้าที่จัดส่ง Franke Kaffeemaschinen AG

14 คู่มือผู้ใช้

3 รายการสินค้าที่จัดส่ง

รายการสินค้าที่จัดส่งอาจแตกต่างกันไปตามการจัดวางอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจได้รับอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยตรง
จากผู้ขายหรือจาก Franke Kaffeemaschinen AG ในเมือง Aarburg สวิตเซอร์แลนด์

รายละเอียดสินค้า หมายเลขสินค้า

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเม็ด (100 ชิ้น) 567.0000.010

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเม็ด (จีน) 567.0000.016

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเม็ด (สหรัฐฯ/แคนาดา) 567.0000.002

สารทำความสะอาดระบบเตรียมนม (ตลับ)

(สำหรับอุปกรณ์เสริม FM CM)

567.0000.009

สารทำความสะอาดระบบเตรียมนม (ตลับ)

(สำหรับอุปกรณ์เสริม FM CM)

567.0000.004

แปรงทำความสะอาด 560.0003.728

แปรงขดลวด
(สำหรับอุปกรณ์เสริม SU05)

560.0001.019

แปรงท่ออ่อน
(สำหรับอุปกรณ์เสริม FM/MS)

560.0007.380
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รายละเอียดสินค้า หมายเลขสินค้า

แปรงทำความสะอาด 560.0003.716

ผ้าไมโครไฟเบอร์ 560.0002.315

เครื่องมือปรับเครื่องบด 560.0003.876

เครื่องมือต่อตัวเติมอากาศ/ท่ออ่อน 560.0522.696

ยูเอสบีแฟลชไดรฟ ์(4 GB) 560.0003.285

ชุดคู่มือ 560.0590.675
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4 ข้อมูลระบุตัวเครื่อง
4.1 ตำแหน่งของป้ายระบุประเภท

4.1.1 เครื่องชงกาแฟ

แผ่นป้ายระบุประเภทของเครื่องชงกาแฟอยู่บนผนังด้านขวาติดกับภาชนะใส่กาแฟบดภายในเครื่อง

4.1.2 SU12
แผ่นป้ายระบุประเภทของ SU12 อยู่ในช่องทำความเย็น

4.1.3 FS
แผ่นป้ายระบุประเภทของเฟลเวอร์สเตชั่นอยู่ภายในเครื่อง

4.1.4 CW

แผ่นป้ายระบุประเภทของเครื่องอุ่นแก้วกาแฟอยู่บริเวณมุมล่างซ้ายมือของแผงด้านหลังภายในเครื่อง

4.2 คีย์ระบุประเภท

4.2.1 เครื่องชงกาแฟ

รหัส คำอธิบาย

A1000 เครื่องชงกาแฟ (ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ)

ซีรี่ส์: A
ขนาดโดยรวม: 1000

1G เครื่องบด 1 เครื่อง
2G เครื่องบด 2 เครื่อง
3G เครื่องบด 3 เครื่อง
1P กรวยใส่ผงกาแฟ 1 กรวย
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รหัส คำอธิบาย

2P กรวยใส่ผงกาแฟ 2 กรวย
CM CleanMaster

H1 หัวจ่ายน้ำร้อน
S1 ก้านสตีม
S2 Autosteam (ก้านสตีมที่มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ)
S3 Autosteam Pro (ก้านสตีมที่มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและสามารถตีฟองนมให้ได้เนื้อสัมผัสตามที่คุณ

ต้องการ)

4.2.2 อุปกรณ์เสริม

รหัส คำอธิบาย

1C1M เครื่องชงกาแฟ 1 เครื่อง, ช่องใส่นม 1 ชนิด
1C2M เครื่องชงกาแฟ 1 เครื่อง, ช่องใส่นม 2 ชนิด
2C1M เครื่องชงกาแฟ 2 เครื่อง, ช่องใส่นม 1 ชนิด
2C2M เครื่องชงกาแฟ 2 เครื่อง, ช่องใส่นม 2 ชนิด
AC อุปกรณ์จัดการระบบบัญชี
CM CleanMaster

CW เครื่องอุ่นแก้วกาแฟ
FM FoamMaster (นมร้อนและเย็น, โฟมนมร้อนและเย็น)

FS6 เฟลเวอร์สเตชั่นบรรจุไซรัป 6 ขวด
MU โมดูลปั๊มนม
SU12 CM เครื่องทำความเย็น (≥ 10 ลิตร) ที่มีระบบทำความสะอาด CleanMaster

UT12 CM เครื่องทำความเย็นแบบมีภาชนะใส่นมความจ ุ(≥ 10 ลิตร) ที่มีระบบทำความสะอาด CleanMaster
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5 รายละเอียดของเครื่องชงกาแฟ
5.1 เครื่องชงกาแฟ

ข้อมูลเบื้องต้น
เครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และส่วนประกอบเสริมต่างๆ มากมาย เราได้ใส่รูปภาพตัวอย่าง
การจัดวางเอาไว้เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของเครื่องชงกาแฟ โปรดทราบว่าเครื่องชงกาแฟของคุณอาจมีลักษณะ
แตกต่างจากรูปภาพตัวอย่างการจัดวางนี้

ถาดดริปพร้อมด้วยตะแกรงดริป

ช่องแบบสอดด้วยตนเอง
กรวยใส่เมล็ดกาแฟ

หัวจ่ายน้ำร้อน

กรวยใส่ผงกาแฟ (อุปกรณ์เผื่อ
เลือก)

แผงหน้าปัดควบคุม (จอสัมผัสขนาด
10.4 นิ้ว)

หัวจ่ายที่สามารถปรับความสูงได้อัตโนมัติ

ก้านสตีม (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

ตัวล็อกฝาหน้าเครื่องที่
มีปุ่มปลดล็อก

5.1.1 ส่วนประกอบมาตรฐาน
– เครื่องบดเครื่องที่หนึ่ง (ด้านหลังทางซ้ายมือ)
– หัวจ่ายน้ำร้อน
– หัวจ่ายที่สามารถปรับความสูงได้อัตโนมัติ
– ท่อจ่ายน้ำ
– iQFlow
– CleanMaster

5.1.2 ส่วนประกอบเสริม
– พรีเมียมเวอร์ชั่น
– เครื่องบดเครื่องที่สอง (ด้านหลังทางขวามือ)
– เครื่องบดเครื่องที่สาม
– กรวยใส่ผงกาแฟ (ทางขวามือ)



Franke Kaffeemaschinen AG รายละเอียดของเครื่องชงกาแฟ | 5

คู่มือผู้ใช้ 19

– กรวยใส่ผงกาแฟกรวยที่สอง (ทางซ้ายมือ)
– ก้านสตีม
– ระบบ Autosteam สำหรับเพิ่มความร้อนให้นมโดยอัตโนมัติ
– ระบบ Autosteam Pro สำหรับตีฟองนมโดยอัตโนมัติ
– ช่องใส่นม 2 ชนิด
– ช่องส่งกาแฟบด
– หัวจ่ายสำหรับเหยือก
– กรวยใส่ผงและเมล็ดกาแฟแบบล็อกได้
– ขาปรับระดับความสูง (ขาปรับระดับ [} 29])
– เซ็นเซอร์ตรวจจับถ้วย
– ถังเก็บน้ำภายนอก
– การชงแก้วแรก
– ระบบ M2M/การตรวจวัดข้อมูลทางไกล
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5.1.3 ชิ้นส่วนของเครื่องชงกาแฟ

กรวยใส่เมล็ดกาแฟ

โมดูลการชงกาแฟ

ภาชนะใส่กาแฟบด

ถาดรองน้ำ (ติดถาวร) พร้อมตะแกรง

ถังเก็บน้ำเสีย (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

กรวยใส่ผงกาแฟ
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5.2 อุปกรณ์เสริม

5.2.1 ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องทำความเย็นที่มีระบบทำความสะอาด CleanMaster

2 x 4,5 l 12 l

ส่วนแสดงอุณหภูมิและส่วนควบคุมอุณหภูมิ
สวิตช์เปิด/ปิด

สวิตช์เปิด/ปิดถาดวางแก้ว

สารทำความสะอาดระบบเตรียมนม

ภาชนะใส่นม

อะแดปเตอร์ควบคุมการไหล (การจ่ายนม/การ
ทำความสะอาด)



5 | รายละเอียดของเครื่องชงกาแฟ Franke Kaffeemaschinen AG

22 คู่มือผู้ใช้

5.2.2 เครื่องทำความเย็น SU12 FM EC

– ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
– สามารถต่อเข้ากับทางซ้ายมือและทางขวามือของเครื่องชงกาแฟ
– ล็อกได้

เวอร์ชั่น
– SU12 แบบมีภาชนะใส่นมความจุ 12 ลิตร
– SU12 แบบมีภาชนะใส่นมความจุ 2 x 4.5 ลิตร สำหรับใส่นม 2 ชนิด
– SU12 ชนิดคู่แบบมีภาชนะใส่นมความจุ 2 x 4.5 ลิตร สำหรับต่อเข้ากับเครื่องชงกาแฟ 2 เครื่อง
– UT12 FM แบบมีภาชนะใส่นมความจุ 12 ลิตร
– UT12 FM ชนิดคู่แบบมีภาชนะใส่นมความจุ 2 x 4.5 ลิตร สำหรับต่อเข้ากับเครื่องชงกาแฟ 2 เครื่อง
– MU (การต่อประกอบใต้เคาน์เตอร)์
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5.2.3 เฟลเวอร์สเตชั่น

เฟลเวอร์สเตชั่นคือส่วนประกอบเสริมที่สามารถรังสรรค์เมนูแปลกใหม ่คุณสามารถใช้เฟลเวอร์สเตชั่นเพื่อแต่งเติม
เพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มได้มากถึง 6 รสชาติ

5.2.4 เครื่องอุ่นแก้วกาแฟ
แก้วกาแฟที่อุ่นร้อนช่วยให้คุณได้ดื่มด่ำกับกาแฟเต็มรสชาติ เครื่องอุ่นแก้วกาแฟที่มีชั้นวางทำความร้อน 4 ชั้นคือตัว
เลือกที่เหมาะกับเครื่องชงกาแฟของคุณมากที่สุด

5.2.5 ระบบบัญชี
ระบบบัญชีจะประมวลผลการชำระเงินทุกรูปแบบ และบันทึกข้อมูลบัญชีทั้งหมด
อินเทอร์เฟซ:

– VIP
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ระบบการชำระเงิน:

– เครื่องหยอดเหรียญ
– เครื่องทอนเหรียญ
– เครื่องรูดบัตร

5.3 ภาพรวมโหมดการทำงานต่างๆ
โหมดการทำงานที่เหมาะกับคุณขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องชงกาแฟ เมนูเครื่องดื่ม และความต้องการของลูกค้า 
ช่างเทคนิคยินดีที่จะช่วยตั้งค่าโหมดการทำงานที่เหมาะสมกับคุณ

5.3.1 อินเทอร์เฟซผู้ใช้

1

2

1 ปุ่ม Franke ใช้สำหรับเปลี่ยนไปมาระหว่างระดับ
การซ่อมบำรุงและเมนูเครื่องดื่ม

2 เลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
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5.3.2 โหมดการทำงาน Cash Register

Cash Register คือโหมดการทำงานสำหรับเครื่องชงกาแฟที่มีพนักงานบริการ คุณสามารเลือกซื้อเมนูอื่น ขณะที่เครื่อง
ชงกาแฟกำลังชงเครื่องดื่มอยู่ได้

โครงสร้างของอินเทอร์เฟซผู้ใช้
– ระดับที่ 1: เมนูเครื่องดื่มสูงสุด 5 หน้า ภายในหน้าจะประกอบด้วยเมนูเครื่องดื่มที่ทำได้ สถานะการชงเครื่องดื่ม

และเครื่องดื่มที่อยู่ในคิว
– ระดับที่ 2: แสดงปุ่มเครื่องดื่ม 4, 9 หรือ 16 ปุ่มต่อหน้า

การปรับแต่งเฉพาะบุคคล
– การแสดงผล: 2x2, 3x3 หรือ 4x4 เมนูเครื่องดื่มต่อหน้า
– รูปภาพ: ภาพเสมือนจริงและภาพวาด

5.3.3 โหมดการทำงาน Quick Select
โหมดการทำงาน Quick Select คือการตั้งค่ามาตรฐานสำหรับเครื่องชงกาแฟแบบบริการตนเอง เมื่อลูกค้าเลือกเครื่อง
ดื่ม ลูกค้าสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มนั้นในขั้นตอนที่สองได ้หากคุณเปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม
โครงสร้างของอินเทอร์เฟซผู้ใช:้

– ระดับที่ 1: เมนูเครื่องดื่มสูงสุด 5 หน้า
– ระดับที่ 2: สถานะ Drink Selection, แสดงปุ่มเครื่องดื่ม 6, 12 หรือ 20 ปุ่มต่อหน้า, เลือกตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม,

เริ่มการชงเครื่องดื่ม (หากเปิดใช้งาน)
การปรับแต่งเฉพาะบุคคล:

– การแสดงผล: 2x3, 3x4 หรือ 4x5 เมนูเครื่องดื่มต่อหน้า
– เปิดใช้งาน Credit Mode

– การจัดเรียงเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล

5.3.4 โหมดการทำงาน Quick Select พร้อมกับ Credit Mode

เครดิต : 6.00 CHF

3.00 CHF 5.50 CHF

4.00 CHF 5.50 CHF 3.00 CHF

5.50 CHF

การแสดงผล
– ราคาเครื่องดื่ม
– เครดิต
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– เครดิตที่ยังขาดอยู่

คุณไม่สามารถเพิ่มตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มในสถานะ Drink Selection ได้หากอยู่ใน Credit Mode 
คุณสามารถเปิดใช้งาน Credit Mode ได้ในเมน ูMy settings ใต้ 1 Set machine > 1.12 Payment เลือก Activate payment

5.3.5 โหมดการทำงาน Inspire Me
โหมดการทำงาน Inspire Me เหมาะกับเครื่องชงกาแฟแบบบริการตนเองเป็นอย่างยิ่ง และด้วยฟังก์ชั่นที่สามารถจัด
เครื่องดื่มให้อยู่เป็นหมวดหมู่ได ้คุณจึงสามารถแสดงภาพรวมของเครื่องดื่มที่มีจำหน่ายให้ลูกค้าเห็นได้อย่างชัดเจน
โครงสร้างของอินเทอร์เฟซผู้ใช:้

– ระดับที่ 1: การ์ดเมนูสูงสุด 6 การ์ด พร้อมตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มที่เตรียมไว้ให้แล้ว
– ระดับที่ 2: สูงสุด 5 หน้าต่อการ์ดเมนู
– ระดับที่ 3: ปุ่มเครื่องดื่ม 6 หรือ 12 ปุ่มต่อหน้า

การปรับแต่งเฉพาะบุคคล:

– การสร้างการ์ดเมนู
– การจัดเรียงเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล
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6 การติดตั้ง
6.1 การเตรียมการ

– ใช้เครื่องตัดไฟรั่ว (RCCB) เพื่อปกป้องการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟของเครื่องชงกาแฟ
– ต้องมีสวิตช์ที่สามารถการตัดไฟจากทุกขั้วแหล่งจ่ายไฟ
– ท่อจ่ายน้ำหลักต้องต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดของแหล่งจ่ายน้ำ [} 29] ตลอดจนข้อกำหนดของรัฐบาล รัฐ และท้องที่
– เครื่องชงกาแฟต้องต่อกับแหล่งจ่ายน้ำโดยใช้ชุดท่ออ่อนที่ให้มาพร้อมเครื่อง ห้ามใช้ท่ออ่อนส่งน้ำที่นอกเหนือ

ไปจากท่ออ่อนข้างต้น
– เตรียมถาดรองแก้วที่มั่นคงและเหมาะกับการใช้งาน (น้ำหนักบรรทุกขั้นต่ำ 150 กก.) แผงควบคุมการใช้งานควร

อยู่ในระดับสายตา

คุณต้องเตรียมการเหล่านี้ให้เรียบร้อย มิฉะนั้นช่างเทคนิคจะไม่สามารถติดตั้งเครื่องชงกาแฟให้คุณได้ ช่างเทคนิค
จะติดตั้งเครื่องชงกาแฟและดำเนินการทดสอบเบื้องต้น รวมถึงสอนวิธีใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานต่างๆ อีกด้วย

6.2 ขนาดของเครื่องชงกาแฟที่มี SU12 และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ขนาดที่ระบุมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
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ข้อสังเกต
ความเสียหายจากความร้อนสูง
หากพื้นที่ว่างบริเวณด้านข้างและด้านบนของเครื่องชงกาแฟไม่มากพอ อาจเกิดความร้อนสะสมในเครื่องชงกาแฟ
และเป็นเหตุให้ชำรุดเสียหาย

a ติดตั้งเครื่องชงกาแฟและเว้นพื้นที่ว่างตามระยะที่กำหนด
b ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่ที่เว้นว่างไว้
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การเชื่อมต่อท่ออ่อนในเคาน์เตอร์

6.2.1 ขาปรับระดับ
ขาปรับระดับความสูงขนาด 40 มม. รวมอยู่ในรายการสินค้าที่จัดส่ง ทั้งนี ้คุณสามารถเลือกขาปรับระดับให้สูงกว่านี้
ได้

ความสูงของขาปรับระดับ ผลรวมความสูง

40 มม. ตัวเลือกมาตรฐาน 750 มม. + 40 มม. = 790 มม.

70 มม. (ตัวเลือกเสริม) 750 มม. + 70 มม. = 820 มม.

100 มม. (ตัวเลือกเสริม) 750 มม. + 100 มม. = 850 มม.

6.3 ข้อกำหนดของแหล่งจ่ายน้ำ

6.3.1 ท่อจ่ายน้ำ
แรงดันน้ำ 80–800 kPa (0,8–8,0 bar) 

อัตราการไหล > 0,1 l/sec

อุณหภูมิน้ำ < 25 °C

การเชื่อมต่อกับท่อจ่ายน้ำหลัก น็อตยูเนี่ยน G3/8 และท่ออ่อนเหล็ก l = 1,5 m

ต่อเข้ากับชุดท่ออ่อนที่ให้มาเท่านั้น

– ท่อจ่ายน้ำหลักต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อมูลทางเทคนิค รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ
รัฐบาล รัฐ และท้องที่
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– ท่อจ่ายน้ำหลักต้องมีอุปกรณ์ป้องกันน้ำไหลย้อน
– ท่อจ่ายน้ำหลักต้องติดตั้งวาล์วหยุดการจ่ายน้ำและเช็ควาล์วที่มีตัวกรองต้นน้ำอยู่ในจุดที่ตรวจสอบได้ ตัวกรอง

ต้องสามารถถอดทำความสะอาดได้
– ห้ามใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการขจัดแคลเซียม
– ไส้กรองที่น้ำหมุนวนรอบแกนได้อย่างน้อย 100 รอบ/นิ้ว (UL)

6.3.2 คุณภาพน้ำ
ผลรวมความกระด้าง: 4 – 8 dH GH (ผลรวมความกระด้างของน้ำตามมาตรฐาน

เยอรมน)ี

7 – 14 dH GH (ผลรวมความกระด้างของน้ำตาม
มาตรฐานฝรั่งเศส)

70 – 140 ppm (มก./ล.)

ความกระด้างคาร์บอเนต 3–6 dH KH / 50–105 ppm (มก./ล.)

ปริมาณกรด/ค่า pH 6.5–7.5 pH

ปริมาณคลอรีน < 0.5 มก./ล.

ปริมาณคลอไรด์ < 30 มก./ล.

TDS (ค่าของปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ) 30 – 150 ppm (มก./ล.)

สภาพการนำไฟฟ้า (ที่วัดแล้ว) 50–200 µS/ซม. (ไมโครซีเมนส์)
ปริมาณเหล็ก < 0.3 มก./ล.

– สี: ใส
– รสชาติ: สดชื่นและไม่มีรสชาติ
– กลิ่น: ไม่มีกลิ่นที่รับรู้ได้
– ไม่มีเศษสนิมในน้ำ
– กระบวนการออสโมซิสผันกลับ: น้ำต้องมีปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำอย่างน้อย 30-50 ppm (30-50

มก./ล.) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นหม้อต้ม

การประเมินอันตรายต่อการกัดกร่อน
คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้ในการประเมิน:

ผลคำนวณสภาพการนำไฟฟ้า = ค่าสภาพการนำไฟฟ้าที่วัดได้ [μS/cm] – (ผลรวมความกระด้าง [dH GH] x ค่าคงที่)
– ค่าสภาพการนำไฟฟ้าที่วัดได้เป็น μS/cm
– ผลรวมความกระด้างที่วัดได้เป็น dH GH
– ค่าคงที่ = 30 [μS/cm]/[ dH GH]

ผลคำนวณสภาพการนำไฟฟ้า อันตรายต่อการกัดกร่อน

<200 μS/cm ต่ำ
200 – 500 μS/cm กลาง
>500 μS/cm สูง

ตัวอย่างการคำนวณ:
– ค่าสภาพการนำไฟฟ้าที่วัดได้คือ 700 μS/cm
– ผลรวมความกระด้างที่วัดได้คือ 18 dH GH
– ผลคำนวณสภาพการนำไฟฟ้า = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

ผลลัพธ์เท่ากับ 160 μS/cm ซึ่งหมายความว่าอันตรายต่อการกัดกร่อนอยู่ในระดับต่ำ

6.3.3 ท่อระบายน้ำ
– ท่ออ่อนระบายน้ำ 2 เส้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง = 16 มม. ความยาว = 2 ม.
– ต่อเข้ากับท่อกาลักน้ำที่อยู่ต่ำกว่า
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7 การเติมและการเท
7.1 การเติมเมล็ดกาแฟ

 คำเตือน
อันตรายจากการบาดเจ็บ
หากมีวัตถุอยู่ในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบด เศษชิ้นส่วนของวัตถุนั้นอาจกระเด็นออกมาและเป็นเหตุให้คุณได้
รับบาดเจ็บ

a ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงไปในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบดโดยเด็ดขาด

เติมเมล็ดกาแฟลงในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ
เติมผงกาแฟที่เหมาะสำหรับเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติลงในกรวยใส่ผงกาแฟ

ข้อสังเกต
เครื่องดื่มรสชาติแย่
น้ำมันที่เมล็ดกาแฟคายออกมาจะเกาะเป็นคราบบางๆ อยู่ภายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ น้ำมันดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและส่งผลให้เครื่องดื่มมีรสชาติแย่ลงอย่างรวดเร็ว

a กำจัดคราบน้ำมันภายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟทุกวัน
b ใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวแล้วบิดให้หมาด
c ห้ามใช้สารทำความสะอาดใดๆ เนื่องจากจะทำให้รสชาติกาแฟผิดเพี้ยนไป

1. ถอดฝากรวยใส่เมล็ดกาแฟ

2. เติมเมล็ดกาแฟ

3. ปิดฝา
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7.2 การเติมผงกาแฟ

1. ถอดฝากรวยใส่ผงกาแฟ

2. เติมผงกาแฟที่เหมาะสำหรับเครื่องชงกาแฟ
อัตโนมัติลงในกรวยใส่ผงกาแฟ

3. ปิดฝา

7.3 การเติมนม

 ระวัง
เชื้อโรคในนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
เชื้อโรคในนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

a ห้ามใช้นมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
b ใช้เฉพาะนมที่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์หรือนมสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน

ข้อสังเกต
เครื่องชงกาแฟอาจได้รับความเสียหาย
การใช้ของเหลวผิดประเภทอาจทำให้เครื่องชงกาแฟเสียหาย

a เติมนมลงในภาชนะใส่นมเท่านั้น
b ใช้น้ำและสารทำความสะอาดอ่อนๆ เพื่อทำความสะอาดภาชนะใส่นม
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ข้อสังเกต
เครื่องดื่มรสชาติแย่
การเตรียมนมผิดวิธีอาจเป็นเหตุให้คุณภาพเครื่องดื่มลดลง

a เติมนมลงในภาชนะที่สะอาดเท่านั้น
b ใช้เฉพาะนมที่เย็นแล้วเท่านั้น (2-5 °C)

c จับด้านในของภาชนะใส่นม ท่ออ่อนส่งนม และฝาภาชนะใส่นม หลังจากที่ฆ่าเชื้อบนมือหรือใส่ถุงมืออนามัยแล้ว
เท่านั้น

เครื่องชงกาแฟจะทดสอบความพร้อมใช้ของระบบเตรียมนมโดยกึ่งอัตโนมัติ หลังจากการทำความสะอาดหรือเติมนม
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อความแจ้งเตือน คุณสามารถดูข้อความแจ้งเตือนผ่านทางแดชบอร์ด

7.3.1 วิธีการเติมนมสำหรับ SU12

1. เปิดฝาหน้าเครื่อง

2. เปิดเครื่องทำความเย็น

ð หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิปัจจุบันในช่อง
ทำความเย็น

3. ดึงภาชนะใส่นมออกมาจนกว่าจะเห็นฝาสไลด์
ของภาชนะทั้งฝาเท่านั้น

4. ดันฝาสไลด์ไปด้านหลัง

5. เติมนมเย็นลงในภาชนะใส่นม

6. เลื่อนภาชนะใส่นมกลับเข้าช่องทำความเย็น

7. ปิดฝาหน้าเครื่อง

7.4 การเติมเฟลเวอร์สเตชั่น
สวิตช์สำหรับเปิดเฟลเวอร์สเตชั่นอยู่ทางซ้ายมือของแผงด้านหลังภายในเครื่อง

1. ใช้กุญแจเพื่อปลดล็อกเฟลเวอร์สเตชั่น
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2. กดปุ่ม แล้วเปิดเฟลเวอร์สเตชั่น

3. เปิดใช้งานเฟลเวอร์สเตชั่น

4. ยกที่วางขวดขึ้น

5. วางขวดลงในเฟลเวอร์สเตชั่น

6. กดที่วางขวดลง

7. เลื่อนขั้วต่อท่ออ่อนขึ้นมา แล้วต่อกับท่ออ่อน

8. ใส่ท่ออ่อนเข้าไปในขวด

9. กดขั้วต่อท่ออ่อนลงบนปากขวด

10. ปิดเฟลเวอร์สเตชั่น

7.4.1 การเตรียมเฟลเวอร์สเตชั่น
เครื่องชงกาแฟต้องทดสอบความพร้อมใช้ของเฟลเวอร์สเตชั่นในกรณีต่อไปนี:้

a ขณะที่อยู่ในช่วงการทดสอบเบื้องต้น
b ทุกครั้งที่เปลี่ยนขวดไซรัป

1. เปลี่ยนระดับการซ่อมบำรุง

2. เลือก Cleaning and maintenance

3. เลือก Prepare Flavor Station

4. เลือก Start แล้วยืนยัน

ð เครื่องชงกาแฟจะทดสอบความพร้อมใช้ของ
ไซรัป

5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้

6. ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับไซรัปทุกขวด
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7.5 การปรับความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟ

 คำเตือน
อันตรายจากการบาดเจ็บ
หากมีวัตถุอยู่ในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบด เศษชิ้นส่วนของวัตถุนั้นอาจกระเด็นออกมาและเป็นเหตุให้คุณได้
รับบาดเจ็บ

a ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงไปในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบดโดยเด็ดขาด

เครื่องมือปรับเครื่องบด (560.0003.876)

การปรับความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟส่งผลต่อปริมาณของกาแฟ ดังนั้นคุณจึงต้องปรับเทียบเครื่อง
บดหลังจากที่ปรับความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟ

หากต้องการ คุณสามารถปรับความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟที่เครื่องบดแต่ละเครื่องได้

1. ดึงตัวเลื่อนล็อกมาข้างหน้าจนสุด

2. ยกกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่ผงกาแฟขึ้น

3. ใช้เครื่องมือปรับเครื่องบดเพื่อปรับความหยาบ
และความละเอียดของเมล็ดกาแฟ หากจำเป็น

ð หมุนทวนเข็มนาฬิกาหากต้องการเมล็ดกาแฟ
ที่บดละเอียด

ð หมุนทวนเข็มนาฬิกาหากต้องการเมล็ดกาแฟ
ที่บดหยาบ

4. ต่อกรวยใส่เมล็ดกาแฟกลับเข้าที่

5. ตรวจดูเมล็ดกาแฟที่บดออกมา แล้วปรับตาม
ต้องการ

6. ต่อกรวยใส่เมล็ดกาแฟกลับเข้าที่

7. ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด
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7.6 การเทเมล็ดกาแฟออกจากกรวยใส่เมล็ดกาแฟ

1. ดึงตัวเลื่อนล็อกมาข้างหน้าจนสุด

2. ยกกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่ผงกาแฟขึ้น

3. เทเมล็ดกาแฟออกจากกรวย จากนั้นทำความ
สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง

4. ต่อกรวยใส่เมล็ดกาแฟกลับเข้าที่

5. ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

ข้อสังเกต
การทำงานได้ไม่เต็มที่
หากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่ผงกาแฟไม่ได้ล็อกเข้าที่อย่างถูกต้อง เครื่องชงกาแฟอาจทำงานได้ไม่เต็มที่และ
ส่งผลให้คุณภาพของเครื่องดื่มลดลง

a ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

7.7 การเทผงกาแฟออกจากกรวยใส่ผงกาแฟ

ข้อสังเกต
การปนเปื้อนจากผงกาแฟ
ผงกาแฟอาจร่วงหล่นจากกรวยใส่ผงกาแฟ

a ถือกรวยใส่ผงกาแฟในลักษณะตั้งตรงก่อนเคลื่อนย้ายทุกครั้ง รวมทั้งดูให้แน่ใจว่ากรวยปิดอยู่

 ระวัง
การถูกบาด/หนีบทับ
คุณอาจถูกบาดหรือถูกหนีบทับจากกลไกการเติมของกรวยใส่ผงกาแฟ

a ทำความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟด้วยความระมัดระวัง
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1. ดึงตัวเลื่อนล็อกมาข้างหน้าจนสุด

2. ยกกรวยใส่ผงกาแฟขึ้น แล้วถอดออก

3. เทผงกาแฟออกจากกรวย จากนั้นทำความ
สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง

4. ต่อกรวยใส่ผงกาแฟกลับเข้าที่

5. ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

ข้อสังเกต
การทำงานได้ไม่เต็มที่
หากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่ผงกาแฟไม่ได้ล็อกเข้าที่อย่างถูกต้อง เครื่องชงกาแฟอาจทำงานได้ไม่เต็มที่และ
ส่งผลให้คุณภาพของเครื่องดื่มลดลง

a ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

7.8 การเทกาแฟบดออกจากภาชนะใส่กาแฟบด

ข้อสังเกต
การสะสมของเชื้อรา
เศษกาแฟที่ตกค้างอาจเป็นเหตุให้เกิดการสะสมของเชื้อรา

a เทกาแฟบดออกจากภาชนะแล้วทำความสะอาดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง

1. เปิดฝาหน้าเครื่อง

ð ข้อความ Door open จะปรากฏขึ้นบนอินเท
อร์เฟซผู้ใช้

2. หยิบภาชนะใส่กาแฟบดออกมา

3. เทกาแฟบดออกจากภาชนะ จากนั้นทำความ
สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
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4. เปลี่ยนภาชนะใส่กาแฟบดแล้วปิดฝาหน้าเครื่อง

7.9 การถอดภาชนะใส่นมออกจากเครื่องทำความเย็น

ข้อสังเกต
นมบูด
อากาศที่ไม่เย็นพอและการดูแลสุขอนามัยที่ไม่เพียงพอสามารถทำให้นมบูดได้

a ใช้เฉพาะนมที่เย็นแล้วเท่านั้น (2,0−5,0 °C)

b เก็บนมไว้ในช่องเก็บเย็นก็ต่อเมื่อเครื่องทำความเย็นกำลังทำงานเท่านั้น เมื่อเครื่องทำความเย็นไม่ทำงาน เช่น
ระหว่างคืน โปรดเก็บนมไว้ในตู้เย็น

c ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องทำความเย็นวันละครั้ง
d จับสายดูด ภายในของช่องเก็บนมและฝาของนมหลังจากทำการฆ่าเชื้อบนมือหรือใส่ถุงมืออนามัยแล้วเท่านั้น
e วางฝาของภาชนะพร้อมสายดูดบนพื้นผิวที่สะอาดเท่านั้น

 ระวัง
อันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมีการสะสมของเชื้อโรค
หากทำความสะอาดได้ไม่ดีพอ อาจส่งผลให้มีคราบเศษกาแฟตกค้างอยู่ในเครื่องชงกาแฟและท่อจ่ายกาแฟ ซึ่งเป็น
เหตุให้เครื่องดื่มเกิดการปนเปื้อน

a ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดตามคำแนะนำ
b ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟตามคำแนะนำเป็นประจำทุกวัน
c แจ้งมาตรการทำความสะอาดที่จำเป็นให้พนักงานทำความสะอาดรับทราบ

1. เปิดฝาหน้าเครื่อง 2. ดึงภาชนะใส่นมออกมา

3. แช่นมในตู้เย็น หรือเททิ้งหากจำเป็น
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4. ทำความสะอาดภาชนะใส่นม ช่องทำความเย็น
รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่สัมผัสกับนม

5. ใส่ภาชนะใส่นมที่สะอาด

6. ปิดเครื่องทำความเย็น หากไม่จำเป็นต้องใช้ หลัง
จากที่ปิดเครื่องแล้ว ให้แง้มฝาหน้าเครื่อง
ทำความเย็นไว้เล็กน้อยเพื่อระบายกลิ่น
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8 การชงเครื่องดื่ม

 คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องดื่มร้อนอาจลวกผิวหนังได้

a เทหรือชงเครื่องดื่มร้อนด้วยความระมัดระวังทุกครั้ง
b ใช้ภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มเท่านั้น

8.1 การจ่ายเครื่องดื่มด้วย Quick Select
1. วางภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มใต้หัวจ่าย

2. เลือกเครื่องดื่ม

ð ภาพตัวอย่างเครื่องดื่มปรากฏขึ้นในหน้า Drink
Selection

Extra Shot
...

3. เลือกตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม

4. กดปุ่มเขียวเพื่อชงเครื่องดื่ม

ð เริ่มชงเครื่องดื่ม

ð หน้าจอเลือกเครื่องดื่มจะปรากฏขึ้นเมื่อชง
เครื่องดื่มเสร็จแล้ว

8.2 การชงเครื่องดื่มด้วย Cash Register
หากต้องการชงเครื่องดื่มหลายแก้วในคราวเดียว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี:้

a เตรียมภาชนะใส่เครื่องดื่มให้พอดี
b คุณสามารถเพิ่มเครื่องดื่มรายการใหม่ๆ เข้าไปในคิวขณะที่เครื่องกำลังชงเครื่องดื่มอยู่ได้
c คุณสามารถเลือกและลบเครื่องดื่มออกจากคิว

1. วางภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มใต้หัวจ่าย

2. เลือกตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม

3. เลือกเครื่องดื่ม

ð เริ่มชงเครื่องดื่ม
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4. เพิ่มเครื่องดื่มรายการอื่นเข้าไปในคิวตาม
ต้องการ

5. กดปุ่มเขียวเพื่อเริ่มชงเครื่องดื่มแต่ละรายการที่
อยู่ในคิว

ð เริ่มชงเครื่องดื่มรายการถัดไป

ð หน้าจอเลือกเครื่องดื่มปรากฏขึ้น

ð ชงเครื่องดื่มทุกรายการเสร็จเรียบร้อย

8.3 การจ่ายเครื่องดื่มด้วย Inspire Me
1. วางภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มใต้หัวจ่าย

2. เลื่อนดูการ์ดเมนู

3. ใช้นิ้วแตะการ์ดเมนูที่ต้องการ

ð ภาพเครื่องดื่มทั้งหมดปรากฏขึ้น

4. เลือกเครื่องดื่ม

ð ภาพตัวอย่างเครื่องดื่มปรากฏขึ้นในหน้า Drink
Selection

5. เลือกตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม

6. กดปุ่มเขียวเพื่อชงเครื่องดื่ม

ð หัวจ่ายลดระดับลง

ð เริ่มชงเครื่องดื่ม

ð การ์ดเมนูปรากฏขึ้น

ð ชงเครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อย

8.4 การชงเครื่องดื่มด้วยกาแฟบด
ตัวอย่าง: Quick Select

ใช้ได้เฉพาะกาแฟบดเท่านั้น ไม่สามารถใช้กาแฟสำเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการแปรรูปได้

1. วางภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มใต้หัวจ่าย

2. กดปุ่มตัวเลือก Decaffeinated coffee

ð ปุ่มตัวเลือก Decaffeinated coffee จะติดสว่าง

OK

You have selected a drink with
decaffeinated coffee.

Please open powder lid and add
decaffeinated coffee.

ð ข้อความนี้จะปรากฏ
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3. เปิดฝาสำหรับเติม

4. เติมผงกาแฟ

5. ปิดฝาสำหรับเติม

OK

You have selected a drink with
decaffeinated coffee.

Please open powder lid and add
decaffeinated coffee.

6. กด OK เพื่อยืนยัน

ð เริ่มชงเครื่องดื่ม

ð หน้าจอเลือกเครื่องดื่มจะปรากฏ

ð ชงเครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อย

8.5 การกดน้ำร้อน
คุณสามารถกดปุ่มยกเลิกเพื่อหยุดการจ่ายน้ำร้อนได้ทุกเมื่อ

ตัวอย่าง: Quick Select

1. วางภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มใต้หัวจ่าย
น้ำร้อน

2. เลือก Tea water
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3. เลือกขนาดแก้ว

ð เครื่องชงกาแฟจะจ่ายน้ำร้อนจนเสร็จสิ้น
กระบวนการชงชา

8.6 การสตีม
1. ถือภาชนะที่เหมาะสมไว้ใต้ก้านสตีม

2. เลือก Steam output

ð เริ่มการสตีม

3. กดปุ่มยกเลิกเพื่อหยุดการสตีม

ð หยุดการสตีม

ð ภาพเครื่องดื่มทั้งหมดปรากฏขึ้น

การสตีมจะหยุดเองโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องดื่มมีอุณหภูมิถึงจุดๆ หนึ่ง (Autosteam/Autosteam Pro) หรือเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการสตีม (ก้านสตีม) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของก้านสตีม หากไม่ใช่รุ่นที่กล่าวมา คุณสามารถกดยกเลิกเพื่อหยุด
การสตีมได้ทุกเมื่อ

8.6.1 การไล่ไอน้ำออกจากก้านสตีมหลังจากใช้เสร็จ
1. เช็ดก้านสตีมด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ

2. สตีมเพียงชั่วครู่เพื่อไล่ไอน้ำออกจากหัวฉีด

3. กดปุ่มยกเลิกเพื่อหยุดการสตีม

ð หยุดการสตีม

ð ภาพเครื่องดื่มทั้งหมดปรากฏขึ้น
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8.7 การสตีม (Autosteam/Autosteam Pro)
Autosteam เหมาะสำหรับเพิ่มอุณหภูมินมและตีฟองนม รวมทั้งเพิ่มอุณหภูมิเครื่องดื่มชนิดอื่นด้วยตัวเอง

การใช้ฟังก์ชั่นไล่ไอน้ำจะช่วยขจัดสิ่งตกค้างที่อยู่ภายในก้านสตีม

1. กดปุ่มไล่ไอน้ำ 

2. ถือภาชนะที่เหมาะสมไว้ใต้ก้านสตีม

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea

3. เลือก Steam output

ð เริ่มการสตีม

ð การสตีมจะหยุดเองโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องดื่ม
มีอุณหภูมิถึงจุดๆ หนึ่ง

ð ภาพเครื่องดื่มทั้งหมดปรากฏขึ้น

4. หากต้องการ คุณสามารถกดปุ่มยกเลิกเพื่อหยุด
การสตีม

5. กดปุ่มไล่ไอน้ำ 
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9 การทำความสะอาด
9.1 ข้อมูลเบื้องต้น

กาแฟที่หอมอร่อยมาจากเครื่องชงกาแฟที่สะอาดหมดจด ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
และสามารถทำได้บ่อยกว่านี้ หากจำเป็น

ข้อสังเกต
การทำความสะอาดกลไกเครื่องชงกาแฟผิดวิธี
กลไกเครื่องชงกาแฟอาจได้รับความเสียหาย หากทำความสะอาดในอ่างล้างจาน

a ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟตามคำแนะนำเมื่อทำความสะอาด

ข้อสังเกต
ชิ้นส่วนที่สกปรก
ชิ้นส่วนที่สกปรกอาจส่งผลเสียต่อการทำงานของเครื่องชงกาแฟและคุณภาพของเครื่องดื่มที่ชง

a ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ โดยใช้ 5 ขั้นตอนทำความสะอาด
b ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน

กระบวนการทำความสะอาดอัตโนมัติประกอบด้วยการทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟและเครื่องทำความเย็น

ส่วนอื่นๆ ที่ต้องได้รับการทำความสะอาด:
– พื้นผิวด้านในของช่องทำความเย็น
– ด้านในของฝาหน้าเครื่องและแหวนกันรั่ว
– ภาชนะใส่นมและฝาภาชนะใส่นม
– ท่อดูดนม ขั้วต่อท่อดูด อะแดปเตอร์ควบคุมการไหล (SU12 เท่านั้น)
– กรวยใส่เมล็ดกาแฟและภาชนะใส่ผงกาแฟ
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9.2 5 ขั้นตอนทำความสะอาด
ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถอดประกอบได้ของเครื่องชงกาแฟโดยใช้ 5 ขั้นตอนทำความสะอาด

1. ใช้แปรงทำความสะอาดหรือแปรงทั่วไปในการ
ปัดเศษสิ่งสกปรก

2. จุ่มชิ้นส่วนในน้ำร้อนที่ผสมสารทำความสะอาด
อ่อนๆ

3. ขัดชิ้นส่วน

4. ล้างให้สะอาดหมดจด

5. เช็ดให้แห้ง

9.3 อุปกรณ์ทำความสะอาดที่จำเป็น

9.3.1 อุปกรณ์ำทำความสะอาดสำหรับ FM CM
– ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเม็ด
– ผ้าไมโครไฟเบอร์
– ชุดแปรง
– สารทำความสะอาดระบบเตรียมนม (ตลับ)
– ภาชนะทำความสะอาด
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9.4 การเริ่มกระบวนการทำความสะอาด
กระบวนการทำความสะอาดอัตโนมัติประกอบด้วยการทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ เครื่องทำความเย็น และเฟล
เวอร์สเตชั่น (ถ้ามี)

9.4.1 เริ่มทำความสะอาดผ่านเมน ูCleaning and Maintenance

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. แตะที่โลโก ้Franke

2. ใส่รหัส PIN รหัส PIN [} 52]

3. กด OK.

My settings

Individualization and data transfer

Cleaning and maintenance

4. เลือก Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance

Error/Event log

Clean Coffee Machine

Rinse Coffee Machine

Wipe Protection

Filter water quantity

5. เลือก Clean coffee machine

6. ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น กด Yes เพื่อเริ่ม
กระบวนการทำความสะอาด

7. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนอินเทอร์เฟซผู้ใช ้และ
ยืนยันแต่ละขั้นตอนโดยเลือก Next

ð เครื่องชงกาแฟแสดงขั้นตอนถัดไป

 คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยของเหลวและไอร้อนออกมาขณะที่ล้างทำความสะอาด ซึ่งอาจลวกผิวหนังได้

a ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทำความสะอาด เครื่องชงกาแฟจะสลับกลับไปที่ระดับการซ่อมบำรุงหรือโหมดประหยัด
พลังงาน ช่างเทคนิคสามารถตั้งค่าในแบบที่คุณต้องการได้
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9.4.2 การเริ่มทำความสะอาดเครื่องทำความเย็น SU12

1. เปิดฝาหน้าเครื่อง

2. ดึงภาชนะใส่นมออกทางด้านหน้า
 

3. ดึงอะแดปเตอร์ควบคุมการไหลขึ้นจากขั้วต่อท่อ
ดูด

4. หมุนอะแดปเตอร์ควบคุมการไหล 180

5. วางอะแดปเตอร์ควบคุมการไหลลงบนขั้วต่อท่อ
ดูด

6. เลื่อนภาชนะใส่นมกลับเข้าที่จนสุด

7. ปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่งการทำความสะอาด

ð เครื่องจะสลับไปใช้โหมดการทำความสะอาด
โดยอัตโนมัติ

8. ปิดฝาหน้าเครื่อง

No Yes

9. กดเลือก Yes ที่แผงควบคุมการทำงานเพื่อเริ่ม
กระบวนการทำความสะอาด

10. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้และกด
Next เพื่อยืนยัน

ð เครื่องจะนำคุณไปยังขั้นตอนถัดไป
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 คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยของเหลวและไอร้อนออกมาขณะที่ล้างทำความสะอาด ซึ่งอาจลวกผิวหนังได้

a ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทำความสะอาด เครื่องชงกาแฟจะสลับกลับไปที่ระดับการซ่อมบำรุงหรือโหมดประหยัด
พลังงาน ช่างเทคนิคสามารถตั้งค่าในแบบที่คุณต้องการได้

9.5 ระบบล้างเครื่องชงกาแฟ

 คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยน้ำร้อนออกมาขณะที่ระบบล้างเครื่องทำงาน

a ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้
b ห้ามวางของไว้บนถาดรองน้ำ
c หากถูกลวก ให้ใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณที่ถูกลวกทันท ีและรีบไปพบแพทย์หากบาดแผลสาหัส

ระบบล้างเครื่องไม่สามารถใช้แทนการทำความสะอาดในแต่ละวันได้! ระบบล้างเครื่องใช้สำหรับกำจัดสิ่งตกค้างใน
ระบบจ่ายกาแฟและนม

เครื่องชงกาแฟจะได้รับการล้างด้วยระบบอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาหนึ่งและหลังจากที่เปิดหรือปิดเครื่อง

1. แตะที่โลโก ้Franke

2. ใส่รหัส PIN รหัส PIN [} 52]

3. กด OK

My settings

Individualization and data transfer

Cleaning and maintenance

4. เลือก Cleaning and maintenance

Kaffeemaschine reinigen

Kaffeemaschine spülen

Reinigung und Wartung

Milchsystem vorbereiten

Wischschutz

Fehler/Ereigniss-Protokoll

Zurück

Wartung

Wassermenge Filter

Flavor Station vorbereiten

Flavor Station reinigen

5. เลือก Rinse coffee machine  และยืนยัน

ð ระบบกำลังล้างเครื่องชงกาแฟ
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9.6 การทำความสะอาดกรวยใส่เมล็ดกาแฟและผงกาแฟ
ü ใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำหมาดเท่านั้น
ü ห้ามใช้สารทำความสะอาดใดๆ เนื่องจากจะ

ทำให้รสชาติกาแฟผิดเพี้ยนไป

1. ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำมันภายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ
ทุกวัน

9.7 การทำความสะอาดตัวเติมอากาศ

1. ถอดตัวเติมอากาศสำหรับน้ำร้อนด้วยเครื่องมือ
แล้วขัดทำความสะอาด

9.8 การทำความสะอาดชิ้นส่วน Autosteam Pro/S3
1. ปิดเครื่องชงกาแฟ

2. เปิดฝาหน้าเครื่อง เปิดฝาหน้าเครื่องทิ้งไว้ขณะ
ทำความสะอาด

3. คลายสกรูหัวฉีดไอน้ำ

4. ดึงท่อป้องกันลงมา

5. ใช้แปรงทำความสะอาดด้านในของหัวฉีดไอน้ำ

6. จุ่มท่อป้องกันและหัวฉีดไอน้ำในน้ำร้อนที่ผสม
สารทำความสะอาดอ่อนๆ

7. ล้างท่อป้องกันและหัวฉีดไอน้ำให้สะอาดหมดจด

8. ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดท่อไอน้ำบนเครื่องชง
กาแฟ
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9. ต่อท่อป้องกันเข้ากับท่อไอน้ำ แล้วจึงต่อเข้ากับ
หัวฉีดไอน้ำ

10. ปิดฝาหน้าเครื่อง

11. เช็ดก้านสตีมด้วยผ้า

9.9 การทำความสะอาดหน้าจอ
คุณไม่สามารถยกเลิกฟังก์ชั่นการล็อกอินเทอร์เฟซการทำงานได้ โดยฟังก์ชั่นนี้จะคงอยู่เป็นเวลา 20 วินาที

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. แตะที่โลโก ้Franke

2. ใส่รหัส PIN รหัส PIN [} 52]

3. กด OK.

My settings

Individualization and data transfer

Cleaning and maintenance

4. เลือก Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance

Error/Event log

Clean Coffee Machine

Rinse Coffee Machine

Wipe Protection

Filter water quantity

5. เลือก Wipe Protection 

ð ระบบจะล็อกอินเทอร์เฟซการทำงานเป็นเวลา
20 วินาที

6. ทำความสะอาดหน้าจอ

ð ระดับการซ่อมบำรุงจะปรากฏขึ้น
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10 การกำหนดค่า
10.1 การสลับไปยังระดับการซ่อมบำรุง

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. แตะที่โลโก ้Franke

2. ใส่รหัส PIN รหัส PIN [} 52]

3. กด OK.

My settings

Individualization and data transfer

Cleaning and maintenance

4. เลือกเมนู

10.2 รหัส PIN
รหัส PIN ตั้งต้นจากโรงงาน:

เจ้าของ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งาน

รหัส PIN ตั้งต้น 1111 2222 7777

รหัส PIN ของฉัน
 ...  ...  ...

คุณสามารถดูและเปลี่ยนรหัส PIN สำหรับเครื่องดื่มที่เข้ารหัสและการเปิด/ปิดเครื่องชงกาแฟขณะอยู่ในบทบาท
เจ้าของได้ที่เมน ูMy settings/6 Access rights
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10.3 แผนภูมิต้นไม้สำหรับเมน ูMy settings

My settings

0 Startup

0.10 System information

1 Set Machine

1.1 Language

1.2 Operation Mode

1.3 Selection buttons

1.4 Cleaning

1.7 Temperatures

2 Set Drinks 3 Date and time

3.2 Date and Time

3.3 Timer 1

6 Access rights

6.2 Owner

6.3 Specialist

6.4 Operator

6.6 Key (secured) Products

6.7 On/Off Machine

หน้าจออาจแสดงหรือไม่แสดงบางรายการเมนู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของเครื่องชงกาแฟ

10.4 วิธีป้อนข้อมูล
On แตะสวิตช์เพื่อเลือกระหว่าง Yes/No หรือ On/Off ค่าที่แสดงคือค่าที่ใช้งาน

แตะที่ลูกศรเพื่อดูเมนูเครื่องดื่มและเลือกตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม

เลือกสเกลเพื่อปรับพารามิเตอร ์ค่าที่อยู่ในกรอบคือค่าที่ใช้งาน

แตะคีย์บอดเพื่อพิมพ์ข้อความหรือตัวเลข

10.5 เมน ู0 การทดสอบ

10.5.1 รายการเมน ู0.10 System information

Service Menu

0 Startup

0.10 System information

ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชั่นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องชงกาแฟจะแสดงในหน้านี้

10.6 เมน ู1 Set machine
คุณสามารถปรับแต่งเครื่องชงกาแฟให้ตรงตามความต้องการได้ที่เมนู 1 Set Machine  ้ีนงัดีม้ดไง่ตแบัรป่ีทกอืลเวัต

– ตั้งค่าภาษา
– ตั้งค่าโหมดการทำงาน
– กำหนดปุ่มเมนูเครื่องดื่ม
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– ตั้งค่าฟังก์ชั่นการทำความสะอาด
– เปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

10.6.1 รายการเมน ู1.1 Language

1 Set Machine

1.1 Language

My settings

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

เลือกภาษา 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

– เปลี่ยนภาษาที่แสดงบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้ทันที
– ค่าเริ่มต้น: de (เยอรมัน)

10.6.2 รายการเมน ู1.2 Operating mode

1 Set Machine

1.2 Operation Mode

My settings

โหมดการทำงาน
Usage scenario > Non-self-service

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

Usage scenario – Non-self-service
– (Self-service)

Products per page – 4
– 9
– 16

– จำนวนเครื่องดื่มที่แสดงพร้อมกันในหน้าเดียว
– ค่าเริ่มต้น: 4

Depiction – Photo-realistic
– Iconized

ค่าเริ่มต้น: Photo-realistic

Automatic mode – Yes
– No

– Yes: เครื่องชงกาแฟจะจ่ายเครื่องดื่มทั้งหมดที่อยู่ใน
คิวโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ เพิ่มเติม

– No: ต้องกดปุ่มเริ่มทีละเมนูเพื่อสั่งให้เครื่องชงกาแฟ
ทำงาน

– ค่าเริ่มต้น: No

Pause between products 1 - 10 วินาที – ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน Automatic mode

– เวลาที่เพิ่มขึ้น: 1

Shot timer – Yes
– No
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พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

แสดง “purge steam wand” – Yes
– No

ค่าเริ่มต้น: No

Usage scenario > Self-service

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

Usage scenario – Self-service
– (Non-self-service)

Operation Mode – Quick Select
– Inspire Me

– ค่าเริ่มต้น: Quick Select

– คุณสามารถเลือก Quick Select หรือ Inspire Me
สำหรับการใช้งานในแบบ "บริการตนเอง" ได้
(Inspire Me ไม่มีในรุ่น A400)

Products per page – 6
– 12
– 20

– จำนวนเครื่องดื่มที่แสดงพร้อมกันในหน้าเดียว
– ค่าเริ่มต้น: 6

Adapt drinks – Yes
– No

– ลูกค้าที่ใช้เครื่องชงกาแฟแบบบริการตนเองสามารถ
ปรับแต่งเครื่องดื่มที่ตนเลือกได้จากปุ่มตัวเลือก
สำหรับเครื่องดื่มที่เปิดให้ใช้งาน

– ค่าเริ่มต้น: No

Custom images – Yes
– No

– เปิดใช้งานภาพเฉพาะกลุ่มลูกค้า
– สำหรับการใช้งานในแบบ Self-service, โหมดการ

ทำงาน Quick Select

– ค่าเริ่มต้น: No

Usage scenario > ปรับแต่งตามความต้องการ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

Operation Mode ปรับแต่งตามความ
ต้องการ

หากมีการนำเข้าการกำหนดค่าในโหมดปรับแต่งตาม
ความต้องการ (โหมดการทำงานขั้นสูง) คุณจะไม่สามารถ
กำหนดค่าใดๆ ภายใต้รายการเมนู 1.2 Operation Mode
นี้ได้

ส่วนประกอบเสริม

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

Key (secured) products – Yes
– No

– เครื่องดื่มที่เลือกสามารถล็อกไว้ด้วยตัวเลือก Key
(secured) products

– เครื่องชงกาแฟจะสามารถชงเครื่องดื่มที่ถูกล็อก
(ความปลอดภัย) ได้ก็ต่อเมื่อป้อนรหัส PIN (ดูบทที ่6.
สิทธิ์การเข้าถึง หน้า 105)

– ค่าเริ่มต้น: ไม่
Hide cancel button – Yes

– No
– แสดงปุ่มสำหรับยกเลิกเครื่องดื่ม
– ค่าเริ่มต้น: No

Acoustic signal for drink
preparation

– Yes
– No

เสียงบี๊ปเมื่อชงเครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อย

Acoustic signal for error
messages

– Yes
– No

เสียงบี๊ปรอบละ 3 วินาท ีหากขาดส่วนผสม
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10.6.3 รายการเมน ู1.3 Selection buttons

1 Set Machine

1.3 Selection buttons

My settings

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

Product options – Small
– Medium
– Large
– 2x
– Decaf
– Flavor 1 - 6
– Extra Shot
– Iced
– Espresso Shot

– คุณสามารถกำหนดตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มได้สูงสุด
12 ตัวเลือกในเมนูบริการ ภาพตัวอย่างเครื่องดื่มจะ
ปรากฏขึ้นในสถานะ Drink Selection

– เมื่อมีตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มไม่เกิน 8 ตัวเลือก ปุ่มที่
1–4 จะแสดงทางซ้ายมือ ส่วนปุ่มที่เหลือจะแสดงทาง
ขวามือ

– เมื่อมีตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มเกิน 8 ตัวเลือก ปุ่มที่
1–6 จะแสดงทางซ้ายมือ ส่วนปุ่มที่เหลือจะแสดงทาง
ขวามือ

– ระบบจะย่อส่วนตัวเลือก หากมีมากกว่า 9

คำแนะนำ:

– ปุ่มตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มทางซ้ายมือ: เลือกขนาด
เครื่องดื่ม

– ปุ่มตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มทางขวามือ: เลือกการตั้ง
ค่าเพิ่มเติม

Text display – Function
– Free text
– No text

– ค่าเริ่มต้น: Function: ใส่ป้ายกำกับตามชื่อของตัว
เลือกสำหรับเครื่องดื่มที่เลือก

– Free text: ป้อนชื่อป้ายกำกับของตัวเองสำหรับปุ่มตัว
เลือกสำหรับเครื่องดื่ม

– No text: ปิดป้ายกำกับ
Price จำนวน – เก็บเงินเพิ่มสำหรับตัวเลือก

– เครื่องชงกาแฟจะคิดราคารวม
– ค่าเริ่มต้น: 0.00

PLU หมายเลข PLU – บันทึกหมายเลข PLU สำหรับการคิดราคา (หากใช้
งานหมายเลข PLU)

– ค่าเริ่มต้น: 0

10.6.4 รายการเมน ู1.4 การทำความสะอาด

1 Set Machine

1.4 Cleaning

My settings

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

Buzzer – Yes
– No

เสียงเตือนให้ดำเนินการขณะทำความสะอาด
– No: เสียงเตือนไม่ทำงาน
– Yes: เสียงเตือนทำงาน
– ค่าเริ่มต้น: No
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10.6.5 รายการเมน ู1.7 Temperatures

1 Set Machine

1.7 Temperatures

My settings

หากต้องการตั้งค่าเมนูเหล่านี ้ให้พิจารณาตำแหน่ง อุณหภูมิโดยรอบ และกำลังการผลิตของเครื่องชงกาแฟ

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

Coffee –20 ถึง +20 – ช่างเทคนิคได้ตั้งค่าอุณหภูมิในหม้อต้มกาแฟไว้ก่อน
แล้ว

– อุณหภูมิที่ตั้งไว้สามารถปรับตามเปอร์เซ็นต์ได้โดย
เลื่อนที่ตัวควบคุม

Steam –20 ถึง +20 – ช่างเทคนิคได้ตั้งค่าอุณหภูมิในหม้อไอน้ำไว้ก่อน
แล้ว

– อุณหภูมิที่ตั้งไว้สามารถปรับตามเปอร์เซ็นต์ได้โดย
เลื่อนที่ตัวควบคุม

Tea water –20 ถึง +20 – ช่างเทคนิคได้ตั้งค่าอุณหภูมิในหม้อต้มน้ำร้อนไว้
ก่อนแล้ว

– อุณหภูมิที่ตั้งไว้สามารถปรับตามเปอร์เซ็นต์ได้โดย
เลื่อนที่ตัวควบคุม

10.6.6 รายการเมน ู1.11 Flavor

1 Set Machine

1.11 Flavor

My settings

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

Counting is active – Yes
– No

– Yes: นับจำนวนเฟลเวอร์
– No: ไม่นับจำนวนเฟลเวอร์
– ค่าเริ่มต้น: ไม่

เฟลเวอร ์1 - 6

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

เฟลเวอร ์1 - 6 รายการประเภทของไซรัป – เฉพาะประเภทของเฟลเวอร์ที่บันทึกไว้ในส่วนนี้
เท่านั้นที่จะปรากฏในตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม

– หากเลือก User-defined คุณสามารถตั้งชื่อประเภท
ของเฟลเวอร์ได้ตามต้องการ

ชื่อเฟลเวอร ์1 - 6 กำหนดโดยผู้ใช้ สามารถตั้งชื่อประเภทของเฟลเวอร์ว่าอะไรก็ได้
หมายเหต:ุ ชื่อประเภทของเฟลเวอร์ที่กรอกด้วยตนเองจะ
ไม่เปลี่ยนตามการตั้งค่าของภาษา
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พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

เหลือไซรัปไม่มาก 0 - 5,000 มล. – ใส่ปริมาณคงเหลือของไซรัปที่ต้องการให้ข้อความ
Syrup type 1 almost empty ปรากฏ

– ค่าเริ่มต้น: 200 มล.

ไซรัปหมด 0 - 5,000 มล. – ใส่ปริมาณคงเหลือของไซรัปที่ต้องการให้ข้อความ
Syrup type 1 empty ปรากฏ ไซรัปนั้นจะถูกล็อก

– ค่าเริ่มต้น: 10 มล.

10.6.7 รายการเมน ู1.14 Edge lighting

1 Set Machine

1.14 Edge lighting

My settings

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

Select lighting – Off
– แดง เขียว น้ำเงิน

เหลือง ฟ้า
บานเย็น ขาว

– Flash
– Color gradient
– User-defined

– ปิด: กรอบจะไม่มีสี
– แดง เขียว ฯลฯ: กรอบจะมีสีตามที่เลือก
– กะพริบ: ไฟกะพริบ
– ไล่สี: สีเปลี่ยนตลอดเวลา
– กำหนดโดยผู้ใช้: คุณสามารถกำหนดสีแต่ละสีได้

โดยใส่ค่า RGB
– ค่าเริ่มต้น: การไล่สี

Edge lighting red

Edge lighting green

Edge lighting blue

0–100 % ใส่ค่า RGB สำหรับสีที่กำหนดโดยผู้ใช้

Error display on edge lighting – Yes
– No

– ใช่: ข้อผิดพลาดจะแสดงอยู่ในกรอบสี
– ไม่: ข้อผิดพลาดจะไม่แสดงอยู่ในกรอบสี

10.7 เมน ู2 Set drinks
คุณสามารถบันทึกผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในรูปแบบที่ผู้ใช้กำหนด 3 รูปแบบ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่ม
ต้นได้

ระบบจะแสดงเฉพาะพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์จะอิงตามค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถดูเคล็ดลับในการกำหนดค่าพารามิเตอร์ได้ในหัวข้อ การช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องดื่ม [} 75]

ค่าทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเมน ู2 จะถูกบันทึกไว้ในการกำหนดค่าและจะสามารถนำเข้าอีกครั้งได้
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1

2

3 7

4

56

General Coffee ...

Test

Back Save

Brewing quantity

Water quantity

Grind quantity

Grinder 1

Grinder 2

1 เลือกรูปแบบ 2 เลือกพื้นที่
3 บันทึกการตั้งค่า 4 เลือกเครื่องดื่ม
5 ยืนยันรูปแบบ 6 เตรียมผลิตภัณฑ์ทดสอบ
7 ปรับพารามิเตอร์

การตั้งค่าเครื่องดื่ม

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ ตัวเลข

เลือกเครื่องดื่ม ใช้ลูกศรเลือกเพื่อเลือกเครื่องดื่มที่จะกำหนด จาก
นั้นเลือกรูปแบบที่จะแก้ไข

4, 1

เปลี่ยนชื่อเครื่องดื่ม ทั่วไป ใส่ชื่อเครื่องดื่ม แล้วเลือกข้อความระบุเครื่องดื่ม 2, 7

ปรับราคา (ใช้ได้เมื่อมีการเปิดใช้
การชำระเงินเท่านั้น)

ทั่วไป กำหนด PLU, ราคา และโทเคน เลือกตัวเลือก Free 7

ปรับปริมาณน้ำ, เครื่องบด,
ปริมาณการชง และแรงดัน

กาแฟ ปรับพารามิเตอร์ 2, 7

ปรับปริมาณนม นม ปรับปริมาณนมเป็นเปอร์เซ็นต์ 2, 7

ปรับปริมาณฟอง ฟอง ปรับปริมาณฟองเป็นเปอร์เซ็นต์ 2, 7

เตรียมผลิตภัณฑ์ทดสอบ ทดสอบ กด Test เพื่อเตรียมเครื่องดื่มที่เลือกโดยใช้การตั้ง
ค่าที่ปรับแก้

6

กำหนดรูปแบบเครื่องดื่มที่่จะ
เตรียมโดยใช้ตัวเลือกเครื่องดื่มนี้

เลือกรูปแบบ จากนั้นยืนยันด้วยการทำเครื่องหมาย
ถูก

1, 5

บันทึกการตั้งค่าเครื่องดื่ม บันทึก 3

ดูเพิ่มเติมที่
2 การช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องดื่ม [} 75]
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10.8 เมน ู3 Date and time

10.8.1 เมน ู3.2 Date and time

My settings

3 Date and time

3.2 Date and Time

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

12/24-hour display – 12 hours
– 24 hours

Day 0 - 31 ตั้งค่าวัน
Month 0 - 12 ตั้งค่าเดือน
Year 0 - 63 ตั้งค่าปี
Hour 0 - 23/0 - 11 ตั้งค่าชั่วโมง
Minute 0 - 59 ตั้งค่านาที
Time zone รายการเขตเวลา – เลือกเขตเวลาจากรายการ

– ค่าเริ่มต้น: UTC+0100 (ยุโรป) ซูริค

10.8.2 รายการเมน ู3.3 - 3.6 Timer 1 - 4

My settings

3 Date and time

3.3 Timer 1

My settings

3 Date and time

...

เปิดใช้งานอัตโนมัติ

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

Active – Yes
– No

เปิดหรือปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา

Hour 0 - 23/0 - 11 เลือกเวลาเปิดใช้งาน (ชั่วโมง)

Minute 0 - 59 เลือกเวลาเปิดใช้งาน (นาท)ี

จันทร ์อังคาร พุธ พฤหัสบดี
ศุกร ์เสาร์ อาทิตย์

– Yes
– No

เปิดหรือปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลาในแต่ละวัน
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ปิดใช้งานอัตโนมัติ

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

Active – Yes
– No

เปิดหรือปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา

Hour 0 - 23/0 - 11 เลือกเวลาปิดใช้งาน (ชั่วโมง)

Minute 0 - 59 เลือกเวลาปิดใช้งาน (นาท)ี

จันทร ์อังคาร พุธ พฤหัสบดี
ศุกร ์เสาร์ อาทิตย์

– Yes
– No

เปิดหรือปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลาในแต่ละวัน

10.9 เมน ู4 Nutritional value information

10.9.1 รายการเมน ู4.1 Milk

My settings

4 Nutritional value information

4.1 Milk

นมประเภทที ่1/นมประเภทที ่2
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 มล.

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

Sugars ตัวเลข ใส่ปริมาณน้ำตาลในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

Fat (%) ตัวเลข ใส่ปริมาณไขมันเป็นเปอร์เซ็นต์

Protein (g) ตัวเลข ใส่ปริมาณโปรตีนในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

Calories ตัวเลข ใส่ค่าพลังงานในหน่วยกิโลแคลอรี ่(kcal)

[รายการสารก่อภูมิแพ้และ
ส่วนผสมทั่วไป]

– Yes
– No

– ใส่ส่วนผสมหรือสารก่อภูมิแพ้สำหรับนมแต่ละ
ประเภทที่ใช้

– ค่าเริ่มต้น: ไม่
Other allergens กำหนดโดยผู้ใช้ ใส่ส่วนผสมหรือสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่มีอยู่ในรายการ
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10.9.2 รายการเมน ู4.2 Flavor

My settings

4 Nutritional value information

4.2 Flavor

เฟลเวอร ์1-3

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 มล.

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

Sugars ตัวเลข ใส่ปริมาณน้ำตาลในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

Fat (%) ตัวเลข ใส่ปริมาณไขมันเป็นเปอร์เซ็นต์

Protein (g) ตัวเลข ใส่ปริมาณโปรตีนในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

Calories ตัวเลข ใส่ค่าพลังงานในหน่วยกิโลแคลอรี ่(kcal)

[รายการสารก่อภูมิแพ้และ
ส่วนผสมทั่วไป]

– Yes
– No

– ใส่ส่วนผสมหรือสารก่อภูมิแพ้สำหรับนมแต่ละ
ประเภทที่ใช้

– ค่าเริ่มต้น: ไม่
Other allergens กำหนดโดยผู้ใช้ ใส่ส่วนผสมหรือสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่มีอยู่ในรายการ

10.9.3 รายการเมน ู4.3 Powder

My settings

4 Nutritional value information

4.3 Powder

อุปกรณ์เติมผงเครื่องดื่มตำแหน่ง 3/4

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 มล.

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

Sugars ตัวเลข ใส่ปริมาณน้ำตาลในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

Fat (%) ตัวเลข ใส่ปริมาณไขมันเป็นเปอร์เซ็นต์

Protein (g) ตัวเลข ใส่ปริมาณโปรตีนในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

Calories ตัวเลข ใส่ค่าพลังงานในหน่วยกิโลแคลอรี ่(kcal)
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พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

[รายการสารก่อภูมิแพ้และ
ส่วนผสมทั่วไป]

– Yes
– No

– ใส่ส่วนผสมหรือสารก่อภูมิแพ้สำหรับนมแต่ละ
ประเภทที่ใช้

– ค่าเริ่มต้น: ไม่
Other allergens กำหนดโดยผู้ใช้ ใส่ส่วนผสมหรือสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่มีอยู่ในรายการ

10.10 เมน ู6 Access rights
ตัวเลือกสิทธิ์การเข้าถึงจะช่วยกำหนดรหัส PIN สำหรับหน้าที่และบทบาทต่างๆ โดยคุณสามารถกำหนดระดับการเข้า
ถึงระดับการซ่อมบำรุงได้ 3 ระดับ (เจ้าของ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งาน)

รายการเมนู รหัส PIN (ค่าเริ่มต้น)

6.2 Owner 1111

6.3 Specialist 2222

6.4 Operator 7777

6.6 Key (secured) Products 8888

6.7 On/Off Machine 9999

10.10.1 รายการเมน ู6.2 Owner

My settings

6 Access rights

6.2 Owner

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

4 digits Enter new PIN – สิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต: เข้าถึง My settings; เรียก
ดูCounters

– รหัส PIN ตั้งต้น: 1111

PIN set – Yes
– No

– Yes: มีการตั้งและใช้งานรหัส PIN
– No: ไม่มีการใช้งานรหัส PIN

10.10.2 รายการเมน ู6.3 Specialist

My settings

6 Access rights

6.3 Specialist

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

4 digits Enter new PIN – สิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต: จำกัดการเข้าถึง My settings;
เรียกดูเครื่องนับจำนวนเครื่องดื่ม

– รหัส PIN ตั้งต้น: 2222
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พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

PIN set – Yes
– No

– Yes: มีการตั้งและใช้งานรหัส PIN
– No: ไม่มีการใช้งานรหัส PIN

10.10.3 รายการเมน ู6.4 Operator

My settings

6 Access rights

6.4 Operator

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

4 digits Enter new PIN – ไม่มีการเข้าถึง My settings, เรียกใช้ตัวนับ
ผลิตภัณฑ์, เรียกใช้ Counters

– รหัส PIN ตั้งต้น: 7777

PIN set – Yes
– No

– Yes: มีการตั้งและใช้งานรหัส PIN
– No: ไม่มีการใช้งานรหัส PIN

10.10.4 รายการเมน ู6.6 Key (secured) products

My settings

6 Access rights

6.6 Key (secured) Products

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

4 digits Enter new PIN

PIN set – Yes
– No

– Yes: มีการตั้งและใช้งานรหัส PIN กับเครื่องดื่มที่ถูก
ล็อก

– No: ไม่มีการใช้งานรหัส PIN

10.10.5 รายการเมน ู6.7 On/Off machine

My settings

6 Access rights

6.7 On/Off Machine

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

4 digits Enter new PIN

PIN set – Yes
– No

– Yes: มีการตั้งและใช้งานรหัส PIN
– No: ไม่มีการใช้งานรหัส PIN
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11 การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอนย้ายข้อมูล
11.1 ภาพรวม

คุณสามารถปรับตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้ในเมนูนี้ได้:
– ตั้งค่าภาพเครื่องดื่ม ภาพพักหน้าจอ หรือภาพโฆษณา โดยใช้สื่อของ Franke ที่มีอยู่
– อัพโหลดและดูสื่อของตนเองบนเครื่องชงกาแฟ
– ตั้งค่าภาพเครื่องดื่ม ภาพพักหน้าจอ หรือภาพโฆษณา โดยใช้สื่อของตนเอง
– กำหนดค่าลักษณะการทำงานของโหมดต่างๆ รวมถึงภาพพักหน้าจอ
– บันทึกการตั้งค่า
– สำรองข้อมูลเครื่องชงกาแฟในยูเอสบีแฟลชไดรฟ์เป็นประจำ
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11.2 แผนภูมิต้นไม้สำหรับเมน ูIndividualization and data transfer

Individualization and data transfer

1 Manage my media

1.1 Load media

1.2 Back up media

1.3 Advertising media

1.4 Product images

1.5 Screen saver

1.6 Audio files

1.7 Eject USB stick

1.8 Create directory structure

2 Modify depiction

2.1 Activate drinks

2.2 Image carousel

2.3 Screen saver

2.4 My screen saver

2.5 Menu cards

2.6 Advertising media

2.7 My Advertising Media

2.8 Audio sequences

2.9 My Audio Sequences

2.10 Sort Quick Select

2.11 Sort Cash Register

2.12 My Product Images

2.13 Configure application

3 Load/back up data

3.1 Back up data

3.2 Load backup

3.3 Back up XML data
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คุณสามารถรีเซ็ตพารามิเตอร์ที่เลือกกลับเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้โดยใช้ 4 Set default values

รายการเมน ู5 Import FPC, 6 Import PKT และ 7 Import MMK จะสามารถใช้ได้หากมีการเชื่อมต่อยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ที่
มีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง (FPC, PKT และ/หรือ MMK)

8 Eject USB stick นำยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ที่เชื่อมต่ออยู่ออก หากเครื่องชงกาแฟเชื่อมต่อกับยูเอสบีแฟลชไดรฟ ์รายการ
เมนูจะเป็นสีเขียว หากไม่ได้เชื่อมต่อ รายการเมนูจะเป็นสีส้ม

รายการเมน ู9 Update packages จะสามารถใช้ได้เมื่อมีการเชื่อมต่อเครื่องชงกาแฟกับ IoT

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดียสามารถใช้ได้เฉพาะกับโหมดการทำงาน Inspire Me [} 41] (ถ้ามี) และ Quick Select [} 40] เท่านั้น

ฟังก์ชั่นเสียงมีในเครื่องชงกาแฟรุ่น A1000 เท่านั้น

ดูเพิ่มเติมที่
2 การจ่ายเครื่องดื่มด้วย Inspire Me [} 41]

2 การจ่ายเครื่องดื่มด้วย Quick Select [} 40]

11.3 การสลับไปยังระดับการซ่อมบำรุง

Espresso Haselnuss Cappuccino

1. แตะที่โลโก ้Franke

2. ใส่รหัส PIN รหัส PIN [} 52]

3. กด OK.

My settings

Individualization and data transfer

Cleaning and maintenance

4. เลือกเมนู

11.4 ข้อกำหนดสำหรับสื่อของตนเอง

สื่อ ภาพโฆษณา
(สื่อโฆษณา)

ภาพเครื่องดื่ม ภาพพักหน้า
จอ

ไฟล์เสียง (A1000) ไฟล์วิดีโอ (สื่อโฆษณา)

ขนาด 800 x 600 พิกเ
ซล

430 x 274 พิ
กเซล

800 x 600 พิ
กเซล

- สูงสุด 800 x 600 พิกเซล
(4:3) หรือ
800 x 450 พิกเซล (16:9)
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สื่อ ภาพโฆษณา
(สื่อโฆษณา)

ภาพเครื่องดื่ม ภาพพักหน้า
จอ

ไฟล์เสียง (A1000) ไฟล์วิดีโอ (สื่อโฆษณา)

รูปแบบข้อมูล 24-bit PNG 24-bit PNG
และ 8-bit
alpha channel
(ถ้าจำเป็น)

24-bit PNG MP3, อัตราบิต: สูงสุด
128 kbps

ความถี่การสุ่มตัวอย่าง:
สูงสุด 44.1 kHz, 16 บิต
(สเตอริโอ)

การต่อลำโพง: หัวต่อ RCA
ขนาด 3.5 มม.

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

อัตราบิต: สูงสุด 200 kbps;
ความถี่เงา: สูงสุด 25 fps

ตำแหน่งที่จัดเก็บบน
ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์

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

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

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

โฟลเดอร:์ \QML-Files\rc
\custom\audio

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

11.5 โครงสร้างไดเรกทอรีที่กำหนดในยูเอสบีแฟลชไดรฟ์
คุณต้องคงโครงสร้างไดเรกทอรีที่กำหนดไว้เพื่อให้เครื่องชงกาแฟสามารถจดจำสื่อได้ง่าย

การสร้างโครงสร้างไดเรกทอรีที่เครื่อง

1. เสียบยูเอสบีแฟลชไดรฟ์เข้ากับเครื่อง

2. เปิดเมน ูIndividualization and data transfer > 1
Manage my media

3. คลิกรายการเมน ู1.8 Create directory structure

ð ระบบจะสร้างโครงสร้างไดเรกทอรีไว้ในยูเอ
สบีแฟลชไดรฟ์

โครงสร้างไดเรกทอรี

[Drive]\ QML-Files\ rc\ custom\ audio
(A1000)

drinks

images

screensavers

11.6 การโหลดหรือลบสื่อของตนเอง
กระบวนการอัพโหลดของสื่อเหมือนกันทุกประเภท

พื้นที่ว่าง: 50 MB

ภาพบนยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ต้องแสดงในโครงสร้างโฟลเดอร์ที่กำหนด รวมทั้งมีรูปแบบข้อมูลและอยู่ในขนาดที่ถูก
ต้อง ดูที่

การอัพโหลดสื่อทุกประเภทมีขั้นตอนเหมือนกัน

พื้นที่ว่าง: 400 MB

ภาพบนยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ต้องแสดงในโครงสร้างโฟลเดอร์ที่กำหนด รวมทั้งมีรูปแบบข้อมูลและอยู่ในขนาดที่ถูก
ต้อง กรุณาดูที่
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การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

โหลดสื่อลงบนเครื่องชง
กาแฟ

1.1 Load media – เสียบยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ที่มีโครงสร้างไดเรกทอรี
ที่กำหนด

– เลือกประเภทสื่อจากเมนูดร็อปดาวน:์ Advertising
media/Product images/Screen savers/Audio files

– เลือกสื่อโดยการลากและวาง
– กด Save

สำรองข้อมูลสื่อจากเครื่อง
ชงกาแฟ

1.2 Back up media – เสียบยูเอสบีแฟลชไดรฟ์
– เลือกประเภทสื่อ
– บันทึกไฟล์สื่อทีละไฟล์หรือทั้งหมดลงบนยูเอสบี

แฟลชไดรฟ์
ลบสื่อ 1.3 Advertising media

1.4 Product images

1.5 Screen saver

1.6 Audio files (A1000)

– เปิดเมนูที่ต้องการ
– เลือกสื่อที่ไม่ต้องการใช้อีกต่อไป

ลบสื่อที่ไม่ต้องการใช้อีกต่อไปโดยกดปุ่ม Clear

– ลากสื่อจากรายการด้านล่างไปยังสื่อที่มีอยู่ด้าน
บน:

สื่อที่มีอยู่ถูกเปลี่ยน

11.7 การใช้สื่อโฆษณาของตนเอง

11.7.1 การกำหนดค่าภาพพักหน้าจอ
หากภาพพักหน้าจอของคุณเป็นวิดีโอที่มีเพลงประกอบ วิดีโอนี้จะสอดคล้องกับลำดับไฟล์เสียงที่ตั้งไว้เป็นเพลงพื้น
หลัง

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

ใช้สื่อ 2.4 My screen saver – แตะสื่อส่วนล่างที่คุณต้องการใช้
– ลากสื่อไปด้านบน

ลบสื่อที่ใช้งานอยู่ 2.4 My screen saver – แตะสื่อส่วนบนที่คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไป
– ลากสื่อไปด้านล่าง

ดูรายการที่เลือก 2.4 My screen saver – เลือก Preview เพื่อตรวจสอบรายการที่เลือก
ตั้งเวลารอ 2.4 My screen saver – เลือก Change time เพื่อตั้งเวลารอสำหรับภาพพักหน้า

จอ
หรือ

– เลือกตัวเลือก Start screen saver immediately after a
drink preparation

11.7.2 การกำหนดค่าสื่อโฆษณาของตนเอง
รายการเมน ู2.7 My advertising media

คุณสามารถเลือกสื่อโฆษณาที่เปิดใช้งานให้แก่เครื่องดื่มแต่ละรายการได้โดยเลือก My settings > 2 Set Drinks.
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การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

ใช้สื่อ 2.7 My Advertising Media – แตะสื่อส่วนล่างที่คุณต้องการใช้
– ลากสื่อไปด้านบน

ลบสื่อที่ใช้งานอยู่ 2.7 My Advertising Media – แตะสื่อส่วนบนที่คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไป
– ลากสื่อไปด้านล่าง

ดูเมนู 2.7 My Advertising Media – เลือก Preview เพื่อตรวจดูเมนู
เปิดใช้งานสื่อโฆษณา 2.7 My Advertising Media – เลือก Change เพื่อเปิดใช้งานสื่อโฆษณา

11.7.3 ปรับลำดับไฟล์เสียงของตนเอง
รายการเมน ู2.9 My Audio Sequences

คุณสามารถเปิดใช้สื่อโฆษณาที่ตั้งไว้สำหรับเครื่องดื่มแต่ละรายการได้โดยการเลือก My settings > Set drinks

หากภาพพักหน้าจอของคุณเป็นวิดีโอที่มีเพลงประกอบ วิดีโอนี้จะสอดคล้องกับลำดับไฟล์เสียงที่ตั้งไว้เป็นเพลงพื้น
หลัง

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

ใช้สื่อ 2.9 My Audio Sequences 1. เลือกสื่อที่ต้องการใช้จากเมนูดร็อปดาวน์
(Screen saver > Advertising media >
Background)

2. แตะสื่อส่วนล่างที่คุณต้องการใช้

3. ลากสื่อไปที่ส่วนบน
ลบสื่อที่ใช้งานอยู่ 2.9 My Audio Sequences 4. แตะสื่อส่วนบนที่คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อ

ไป

5. ลากสื่อไปที่ส่วนล่าง
เปิดใช้ลำดับเสียง 2.9 My Audio Sequences 6. เลือก Activate เพื่อเปิดใช้ไฟล์เสียงที่เลือก

11.7.4 การเลือกภาพให้แก่เครื่องดื่ม
คุณต้องเลือกภาพให้แก่เครื่องดื่มแต่ละรายการ

คุณสามารถเปิดใช้งานภาพได้โดยเลือกรายการเมนู My settings > Set machine > Operating mode

เครื่องดื่มที่คุณยังไม่ได้เลือกภาพให้จะแสดงโดยไม่มีภาพประกอบ

คุณจะใช้ภาพของ Franke หรือภาพของตนเองก็ได ้แต่คุณไม่สามารถใช้รวมกันได้

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

เลือกภาพ 2.12 My Product Images – แตะภาพ
– กด Select image

ลบภาพ 2.12 My Product Images – แตะภาพ
– กด Remove image

11.8 ปรับแต่งแอพพลิเคชัน
พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

เวอร์ชั่น ตัวอย่าง: 02.30 ส่วนแสดงเวอร์ชันปัจจุบัน
ภาษามาตรฐาน ส่วนแสดงภาษามาตรฐานที่ตั้งไว้ เครื่องจะเปลี่ยนกลับไป

ใช้ภาษานี้หลังครบเวลารอที่ตั้งไว้



Franke Kaffeemaschinen AG การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอนย้ายข้อมูล | 11

คู่มือผู้ใช้ 71

11.8.1 การตั้งค่าภาษา

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

การเปลี่ยนภาษา – Yes
– No

เปิด/ปิดใช้งานการเปลี่ยนภาษา

หมดเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาษา 20–120 วินาที เวลารอ หลังเครื่องชงกาแฟเปลี่ยนกลับไปใช้ภาษา
มาตรฐานที่ตั้งไว้ในเมน ู1 Set Machine/egaugnaL 1.1

ภาษา 1–6 – ภาษา 1: รายการ
ป็อปอัพพร้อม
ภาษา/แฟล็กที่มี
อยู่

– ...
– ภาษา 6: รายการ

ป็อปอัพพร้อม
ภาษา/แฟล็กที่มี
อยู่

ลูกค้าจะเห็นแฟล็กที่สอดคล้องกับภาษาที่ตั้งไว้สูงสุดถึง 6
ภาษา ลูกค้าสามารถใช้แฟล็กเหล่านี้เพื่อสลับไปมาระ
หว่างภาษามาตรฐานและภาษาที่ต้องการได้

11.8.2 การตั้งค่าคุณค่าทางโภชนาการ

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

แสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ – Yes
– No

– เปิด/ปิดใช้งานการแสดงข้อมูลคุณค่าทาง
โภชนาการ

– คุณสามารถป้อนข้อมูลทางโภชนาการได้ในส่วน เมนู
4 Nutritional value information [} 61]

ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการเพิ่ม
เติม

ใส่ข้อความตามที่
ต้องการ

11.8.3 ตัวเลือกการชำระเงิน

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

รายการที่เลือก – Coins
– Credit card
– Customer card
– Contactless card

payment
– Cell phone
– Banknotes

Display popup window – Yes
– No

เปิด/ปิดใช้งาน Popup window Payment
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11.8.4 การเรียงลำดับเครื่องดื่ม

พารามิเตอร์ ช่วงของค่า หมายเหตุ

เลือกแบบแผนการจัดเรียงลำดับ – เติมเต็มตาราง
รายการเครื่องดื่ม

– โอนไปยัง
ตำแหน่งบนหน้า
จอจากรายการ
เครื่องดื่ม

แสดงตำแหน่งของเครื่องดื่ม:

– เติมเต็มตารางรายการเครื่องดื่ม: คุณสามารถจัดเรียง
เครื่องดื่มจากซ้ายไปขวาได้โดยไม่มีช่องว่าง

– โอนไปยังตำแหน่งบนหน้าจอจากรายการเครื่องดื่ม:
ระบบจะแสดงรายการเครื่องดื่มตามตำแหน่งบนหน้า
จอรายการเครื่องดื่ม ซึ่งอาจทำให้มีช่องว่างใน
ตาราง

11.9 การโหลด/การสำรองข้อมูล

11.9.1 การสำรองข้อมูล

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

ส่งออกการกำหนดค่าและ
สื่อ

3.1 Back up data – ส่งออกการกำหนดค่า
– สำรองข้อมูลสื่อของ Franke
– สำรองข้อมูลสื่อของตนเอง
– ถอดยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ออก

11.9.2 การโหลดข้อมูล

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

ส่งออกการกำหนดค่าและ
สื่อ

3.2 Load backup – โหลดข้อมูลที่บันทึกไว ้(การกำหนดค่า, สื่อ Franke,
สื่อของคุณ)

– ถอดยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ออก

11.9.3 การสำรองข้อมูล XML

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

สำรองข้อมูล XML 3.3 Back up XML data ส่งออกข้อมูลการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลการซ่อมบำรุง
บันทึกข้อผิดพลาด หรือเครื่องนับจำนวนเครื่องดื่มและ
เครื่องชงกาแฟ

11.10 การคืนค่าเริ่มต้น

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

คืนค่าเริ่มต้น seulav tluafed teS 4 คืนค่าเริ่มต้นในส่วนที่เลือก
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12 การแก้ไขปัญหา
12.1 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เครื่องชงกาแฟจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหา

โหมดการทำงานแบบมีพนักงานบริการ
เมื่ออยู่ในโหมดการทำงานแบบมีพนักงานบริการ ระบบจะบ่งชี้ว่ามีข้อผิดพลาดผ่านทางสัญลักษณ์ที่ติดสว่าง แตะที่
สัญลักษณ์ดังกล่าวเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

10:53
2017-10-16

Refill milk

Close

2018-09-06
11:35

ข้อความแสดงคำแนะนำ

โหมดการทำงานแบบบริการตนเอง
เมื่ออยู่ในโหมดการทำงานแบบบริการตนเอง ระบบจะบ่งชี้ว่ามีข้อผิดพลาดผ่านทางสามเหลี่ยมที่มีสีบริเวณมุมบน
ขวามือของแผงควบคุม แตะที่สัญลักษณ์ดังกล่าวเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

10:53
2017-10-16

หากทั้งระบบได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ คุณต้องรี
สตาร์ทเครื่องชงกาแฟหากเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง

a ในการรีสตาร์ทเครื่องชงกาแฟ ให้กดสวิตช์หลัก  เพื่อปิดเครื่อง
b รอสักครู่ แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
c ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ หากเปิดไม่ติด
d ติดต่อช่างเทคนิค หากเครื่องชงกาแฟเปิดไม่ติด หรือหากคุณไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้

12.1.1 โค้ดสีสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
การหยุดชะงักชั่วคราว

ระบบยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

ระบบทำงานได้แค่บางส่วน

วัตถุดิบบางส่วนหรือทั้งหมดถูกล็อก
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12.2 คำแนะนำสำหรับวิธีการชงกาแฟให้อร่อย

ข้อสังเกต
เครื่องดื่มรสชาติแย่
น้ำมันที่เมล็ดกาแฟคายออกมาจะเกาะเป็นคราบบางๆ อยู่ภายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ น้ำมันดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและส่งผลให้เครื่องดื่มมีรสชาติแย่ลงอย่างรวดเร็ว

a กำจัดคราบน้ำมันภายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟทุกวัน
b ใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวแล้วบิดให้หมาด
c ห้ามใช้สารทำความสะอาดใดๆ เนื่องจากจะทำให้รสชาติกาแฟผิดเพี้ยนไป

กลิ่นของเมล็ดกาแฟในกรวยจางหายไป เนื่องจากโดนความร้อนและอากาศ คุณภาพจะลดลงหลังผ่านไป 3 ชั่วโมง

a เมล็ดกาแฟไม่ควรสัมผัสกับความชื้น
b ไล่อากาศในถุงใส่เมล็ดกาแฟให้หมด แล้วปิดให้สนิท
c ห้ามแช่เมล็ดกาแฟในตู้เย็นหรือช่องฟรีซ
d เติมเมล็ดกาแฟในกรวย โดยกะปริมาณให้เพียงพอสำหรับใช้ในอีก 3 ชั่วโมงข้างหน้าเท่านั้น
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12.3 การช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องดื่ม
ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ ทางแก้ที่เป็นไปได้

กาแฟชืด บดหยาบเกินไป เลือกเมล็ดกาแฟที่บดละเอียด (ดูที่ )
ใส่กาแฟน้อยเกินไป เพิ่มปริมาณกาแฟ
อุณหภูมิต่ำไป เพิ่มอุณหภูมิ
กาแฟเก่า ใช้กาแฟสดใหม่
กรวยใส่เมล็ดกาแฟไม่ลงล็อก ตรวจสอบกลไกการล็อกของกรวยใส่เมล็ด

กาแฟ (ดูที่ การเทเมล็ดกาแฟออกจากกรวย
ใส่เมล็ดกาแฟ, การปรับความหยาบและความ
ละเอียดของเมล็ดกาแฟ)

กาแฟรสชาติผิดเพี้ยน เครื่องบดมีปัญหา ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ใช้เมล็ดกาแฟในปริมาณน้อย เติมเมล็ดกาแฟลงในกรวยใส่เมล็ดกาแฟเพียง

เล็กน้อย
เมล็ดกาแฟเสีย เปลี่ยนเมล็ดกาแฟ
สารทำความสะอาดตกค้าง ล้างเครื่องชงกาแฟ
แก้วสกปรก ตรวจสอบเครื่องล้างจาน
น้ำคุณภาพแย ่(คลอรีน ความกระด้าง
ฯลฯ)

ตรวจสอบคุณภาพน้ำ (ดูที่ คุณภาพน้ำ [} 30])

กาแฟรสชาติขมกว่าปกติ อุณหภูมิสูงเกินไป ลดอุณหภูมิลง
บดละเอียดมากเกินไป เลือกเมล็ดกาแฟที่บดหยาบ (ดูที่ การเทเมล็ด

กาแฟออกจากกรวยใส่เมล็ดกาแฟ, การปรับ
ความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟ)

ปริมาณของกาแฟน้อยเกินไป เพิ่มปริมาณกาแฟ
คั่วเข้มเกินไป ใช้เมล็ดกาแฟที่คั่วอ่อนกว่านี้

กาแฟรสชาติเปรี้ยว อุณหภูมิต่ำไป เพิ่มอุณหภูมิ
คั่วอ่อนเกินไป ใช้เมล็ดกาแฟที่คั่วเข้มกว่านี้
บดหยาบเกินไป เลือกเมล็ดกาแฟที่บดละเอียด (ดูที่ การเท

เมล็ดกาแฟออกจากกรวยใส่เมล็ดกาแฟ, การ
ปรับความหยาบและความละเอียดของเมล็ด
กาแฟ)

ความสม่ำเสมอของผงกาแฟ กาแฟข้นเหนียว ใช้ผงกาแฟน้อยลง ใช้น้ำมากขึ้น
กาแฟเหลว ใช้ผงกาแฟมากขึ้น ใช้น้ำน้อยลง
ผงกาแฟจับตัวเป็นก้อนหรือมีความชื้น ทำความสะอาดระบบเตรียมผงกาแฟ แล้วเช็ด

ให้แห้ง
รสชาติของผงกาแฟ หวานเกินไป ใช้ผงกาแฟน้อยลง ใช้น้ำมากขึ้น

ยังไม่หวาน ใช้ผงกาแฟมากขึ้น ใช้น้ำน้อยลง
รสชาติผิดเพี้ยน ทำความสะอาดระบบเตรียมผงกาแฟ

ดูเพิ่มเติมที่
2 การปรับความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟ [} 35]
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13 การหยุดใช้งาน
13.1 การเตรียมการก่อนหยุดใช้งาน

1. ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟโดยใช้ฟังก์ชั่
นการทำความสะอาดอัตโนมัติ

2. เทเมล็ดกาแฟและผงกาแฟออกจากกรวย

3. ทำความสะอาดกรวยใส่เมล็ดกาแฟและผงกาแฟ

4. ทำความสะอาดภาชนะใส่กาแฟบด

5. เทนมออกจากภาชนะ

6. ทำความสะอาดภาชนะใส่นมและฝาภาชนะ

7. ใช้แปรงทำความสะอาดด้านในของท่ออ่อนส่ง
นม

8. ทำความสะอาดตัวกรองขาดูดด้วยแปรงขดลวด

9. ทำความสะอาดอะแดปเตอร์ควบคุมการไหล

13.2 การหยุดใช้งานระยะสั้น (สูงสุด 3 สัปดาห์)
ü เครื่องชงกาแฟอยู่ในตำแหน่งเดิม
1. ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟโดยใช้ฟังก์ชั่

นการทำความสะอาดอัตโนมัติ การทำความสะอาด [} 45]

2. เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน

3. ถอดปลั๊กเครื่องชงกาแฟ

4. ปิดท่อรับน้ำจากแหล่งจ่ายน้ำหากเครื่องชงกาแฟ
มีท่อจ่ายน้ำหลัก

5. ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมทั้งหมด

6. ปิดเครื่องอุปกรณ์เสริม และถอดปลั๊กออก

13.3 การหยุดใช้งานระยะยาว

ข้อสังเกต
เครื่องชงกาแฟจะเสื่อมสภาพลง หากหยุดใช้งานและเก็บรักษาในระยะยาว
หากคุณต้องการใช้เครื่องชงกาแฟอีกครั้งในอนาคต คุณต้องปฏิบัติตามมาตรการการบำรุงรักษา เครื่องชงกาแฟ
ต้องได้รับการซ่อมบำรุง ติดตั้ง และทำความสะอาดก่อนชงเครื่องดื่มใดๆ

a ติดต่อทีมบริการของ Franke สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดใช้งานและการเก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม
b ให้ช่างเทคนิคถ่ายน้ำออกจากเครื่องชงกาแฟของคุณ
c เครื่องชงกาแฟอาจต้องได้รับการซ่อมบำรุงเพิ่มเติม หากหยุดใช้งานและเก็บรักษาเกินกว่า 6 เดือน
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13.4 การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา
ปกป้องเครื่องชงกาแฟจากความเสียหายเชิงกลและสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการเคลื่อนย้ายและการ
เก็บรักษา

ปกป้องเครื่องชงกาแฟจากสิ่งต่อไปนี้:
– การสั่นสะเทือน
– ฝุ่น
– แสงแดด
– การร่วงหรือการพลิกคว่ำ
– การลื่นขณะเคลื่อนย้าย
– น้ำค้างแข็ง หากเครื่องชงกาแฟไม่ได้รับการถ่ายน้ำออกจนหมด

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี:้
– อุณหภูมิที่อะลุ่มอล่วยให้ได ้หากเครื่องถ่ายน้ำออกจนหมดแล้วคือ −10 – 50 °C
– ความชื้นสัมพัทธ์: สูงสุด 80%
– รัดเครื่องชงกาแฟให้แน่นอยู่กับที่
– ให้เครื่องชงกาแฟอยู่ในลักษณะตั้งตรง
– ถ่ายน้ำออกจากเครื่องชงกาแฟจนหมด
– จัดเก็บเครื่องชงกาแฟและชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ แนะนำให้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ของเครื่องชงกาแฟ

13.5 การใช้งานใหม่อีกครั้งหลังเก็บรักษาเป็นเวลานานหรือหยุดใช้งาน

ข้อสังเกต
การเสื่อมสภาพขณะเก็บรักษา
ชิ้นส่วนต่างๆ อาจใช้การไม่ได้ดังเดิม หากถูกเก็บรักษาหรือไม่มีการใช้งานเกินกว่า 6 เดือน

a ติดต่อทีมบริการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการคืนสภาพและการใช้งานเครื่องชงกาแฟใหม่อีกครั้ง
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14 การทิ้งชิ้นส่วนต่างๆ
การทิ้งวัสดุสิ้นเปลือง

– โปรดปฏิบัติตามข้อมูลบนฉลากเมื่อทำการทิ้งสารทำความสะอาดที่เหลือ
– ทิ้งของเหลวจากภาชนะทำความสะอาดหรือถาดรองน้ำลงในระบบน้ำเสีย

การทิ้งเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นไปตามข้อกำหนด European Directive 2012/19/EU ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการขยะและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์(WEEE) และไม่ควรนำไปทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือน

แยกจำกัดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

กำจัดชิ้นส่วนพลาสติกตามที่มีเครื่องหมายกำหนดไว้

ต้องใช้คนสองคนในการเคลื่อนย้ายเครื่องชงกาแฟ
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15 ข้อมูลทางเทคนิค
15.1 กำลังการผลิตตาม DIN 18873-2:2016-02

กำลังการผลิตต่อชั่วโมง การชงหนึ่งแก้ว
(แก้วต่อชั่วโมง)

การชงสองแก้ว
(แก้วต่อชั่วโมง)

เอสเปรสโซ่ 160 238

กาแฟ/Café crème 109 141

น้ำร้อน (200 มล.) 164 -

คาปูชิโน 156 224

ลาเต ้มัคคิอาโต้ 154 188

กาแฟนม 138 188

ช็อกโกแลตร้อน 129 -

15.2 ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องชงกาแฟ
กรวยใส่เมล็ดกาแฟ การจัดวางที่รองรับได้: 1 x 2 กก., 2 x 1.2 กก., 2 x 0,6

กก., 1 x 2 กก. + 1 x 0.6 กก., 2 x 1.2 กก. + 1 x 0.6 กก.
or 2 x 0.6 กก. + 1 x 0.6 กก., ล็อกได้

กรวยใส่ผงกาแฟ กรวยใส่ผงแยกต่างหาก 1 - 2 กรวย (สำหรับผง
ช็อกโกแลตหรือนม), ล็อกได้ 0.6 กก. /1.2 กก.

หม้อชงกาแฟ ความจุ: 0.9 ลิตร
แรงดันขณะทำงาน: 800 กิโลปาสกาล (8 บาร)์

กำลังไฟ: 2.5 กิโลวัตต์
หม้อต้มน้ำร้อน ความจุ: 0.9 ลิตร

แรงดันขณะทำงาน: 800 กิโลปาสกาล (8 บาร)์

กำลังไฟ: 2.5 กิโลวัตต์
หม้อไอน้ำ ความจุ: 0.9 ลิตร

แรงดันขณะทำงาน: 250 กิโลปาสกาล (2.5 บาร)์

กำลังไฟ: 2.5 กิโลวัตต์
ถังเก็บน้ำเสีย (ภายนอก) 16 ลิตร
สภาพโดยรอบ ความชื้น: มากสุด 80%

อุณหภูมิแวดล้อม: 5–32 °C

เสียงรบกวนที่ปล่อยออกมา <70 dB(A)

15.3 การเชื่อมต่อสายไฟของเครื่องชงกาแฟ
ชนิด โวลต์ การเชื่อมต่อ กำลังไฟ ฟิวส์ ความถี่

A1000
(FCS4059)

200 V 2L PE 4500 W 30 A 50-60 Hz

200-127 V 2L PE 4500-5300 W 30 A 60 Hz

200-127 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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ชนิด โวลต์ การเชื่อมต่อ กำลังไฟ ฟิวส์ ความถี่

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 สายไฟ

ประเทศ หมายเลขสินค้า ขั้วต่อ

สวิตเซอร์แลนด์ 560.0535.235

สวิตเซอร์แลนด์ 560.0003.514

จีน 560.0005.151

ยุโรป, จีน 560.0004.939 ---

ยุโรป 560.0535.302

ยุโรป 560.0003.513

ยุโรป, ญี่ปุ่น 560.0000.160 ---

ยุโรป, ญี่ปุ่น 560.0003.575 ---

ไต้หวัน 560.0006.625
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