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Olvassa el a kezelési útmutatót a gépen történő munka-
végzés előtt.

Tartsa az útmutatót a gép közelében, ill. a gép értékesíté-
se vagy átadása esetén az útmutatót adja át a következő
felhasználónak.
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1 AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

1.1 Rendeltetésszerű használat

1.1.1 Kávéfőző gép
– Az S700 ipari italkészítő gép, rendeltetése a vendéglátóiparban, valamint irodákban és hasonló környezetben

való használat.
– A(z)S700 kávéfőző gépet italok készítésére tervezték, a jelen útmutató és a műszaki adatok figyelembevétele

mellett.
– A(z)S700 beltérben történő használatra való.

Vegye figyelembe
– Az S700 nem alkalmas kültéri használatra.

1.1.2 Kiegészítő készülékek

Csészemelegítő
– A csészemelegítő kizárólag az italok elkészítéséhez szükséges kávéscsészék és poharak előmelegítésére szol-

gál.

Vegye figyelembe
– Ne használjon papír- vagy műanyagpoharakat. A csészemelegítő nem alkalmas mosogatókendők vagy más ken-

dők szárítására. A melegítéshez nem kell letakarni a csészéket.

Elszámolórendszer
– Az elszámolórendszer a kiviteltől függően különböző fizetési módokhoz használható. Például: fizetés érmével,

kártyával vagy mobiltelefonos fizetési rendszerrel.

1.2 A kávéfőző gép használatának előfeltételei
– Az S700 készülék betanított személyzet általi vagy önkiszolgáló rendszerű használatra szolgál.
– Az önkiszolgáló területen használt gépeket a felhasználók biztonsága érdekében állandóan felügyelni kell.
– A(z)S700 valamennyi kezelőjének el kell olvasnia és meg kell értenie az útmutatót. Ez nem érvényes önkiszolgá-

ló területen történő használat esetén.
– A(z)S700 kávéfőző gépet és a kiegészítő készülékeket csak akkor helyezze üzembe, ha teljesen átolvasta és

megértette ezt az útmutatót.
– Ne használja a(z)S700 kávéfőző gépet és a kiegészítő készülékeket, ha nem ismeri azok működését.
– Ne használja a(z)S700 kávéfőző gépet, ha az S700 kávéfőző gép vagy a kiegészítő készülékek csatlakozóveze-

tékein sérülések tapasztalhatók.
– Ne használja a(z)S700 kávéfőző gépet, ha az S700 vagy a kiegészítő készülékek nincsenek előírásszerűen meg-

tisztítva vagy feltöltve.

– 8 év alatti gyermekek nem használhatják a(z)S700 kávéfőző gépet vagy a kiegé-
szítő készülékeket.
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– A(z)S700 kávéfőző gépet vagy a kiegészítő készülékeket gyermekek, valamint
csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a
készülék kezelésére vonatkozóan kevés tapasztalattal és tudással rendelkező
személyek csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett vagy az
általuk végzett megfelelő betanítást követően használhatják, és nem játszhat-
nak a(z)S700 kávéfőző géppel vagy a kiegészítő készülékekkel.

– Gyermekek nem tisztíthatják a(z)S700 kávéfőző gépet vagy a kiegészítő készü-
lékeket.

1.3 Biztonsági tudnivalók magyarázata
A személyek és az anyagi javak védelme érdekében vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat.

A veszély súlyosságáról a jel és a jelzőszó tájékoztat.

FIGYELMEZTETÉS
A FIGYELMEZTETÉS egy esetlegesen fenyegető veszélyt jelölhet. El nem kerülése halált vagy sú-
lyos sérüléseket okozhat.

VIGYÁZAT
A VIGYÁZAT egy esetlegesen fenyegető veszélyt jelöl. El nem kerülése könnyű vagy kisebb sérülé-
seket okozhat.

TUDNIVALÓ
A TUDNIVALÓ a gép károsodásának kockázataira hívja fel a figyelmet.

1.4 Veszélyforrások a kávéfőző gép használata során

FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély
A hálózati kábel elektromos túlterhelése következtében fejlődő hő tüzet okozhat.
a) Ne használjon hálózati elosztót vagy hosszabbító kábelt a kávéfőző gép elektromos hálózathoz való csatlakozta-

tásához.
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FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
A sérült tápkábelek, vezetékek vagy csatlakozódugók áramütést okozhatnak.
a) Ne csatlakoztasson az elektromos hálózatra sérült tápkábeleket, vezetékeket vagy csatlakozódugókat.

b) A sérült tápkábeleket, vezetékeket vagy csatlakozódugókat cserélje ki. 
Ha a hálózati csatlakozókábel fixen van szerelve, úgy értesítse a szerviztechnikust. Ha a tápkábel nem fixen van
szerelve, rendeljen és használjon új, eredeti tápkábelt.

c) Ügyeljen arra, hogy a gép és a tápkábel közelében ne legyenek forró felületek, például gáz-, villanytűzhely vagy
sütő.

d) Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne dörzsölődjön éles szélekhez.

e) Mindig csak a csatlakozódugót húzza, ne a kábelt, ha a készüléket le szeretné választani az elektromos hálózat-
ról.

FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
A gépbe hatoló folyadék/nedvesség vagy a szivárgás áramütést okozhat.
a) Soha ne irányítson a gépre folyadék- vagy gőzsugarat.

b) Ne öntsön a gépre folyadékot.

c) Ne merítse a gépet folyadékba.

d) Szivárgás vagy behatoló folyadék/nedvesség esetén a gépet válassza le az elektromos hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
Az elektromos berendezéseken szakszerűtlenül végzett javítási, karbantartási és egyéb munkák áramütést okozhat-
nak.
a) Az elektromos komponensek javítását eredeti pótalkatrészek felhasználásával, szerviztechnikussal végeztesse.

b) A szervizelési munkákat kizárólag erre felhatalmazott, megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyekkel vé-
geztesse.

FIGYELMEZTETÉS
Forrázásveszély!
Az öblítés során a gépből forró víz lép ki.
a) A tisztítási folyamat során a kifolyók közelében ne végezzen semmilyen műveletet.

b) Ne tegyen semmit a csepegtetőrácsra.

c) FORRÁZÁS ESETÉN: A sérülést azonnal hűtse le, és a sérülés fokától függően forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉS
Forrázásveszély!
A forró italok forrázást okozhatnak.
a) Legyen óvatos a forró italokkal.

b) Csak ivásra alkalmas edényeket használjon.
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FIGYELMEZTETÉS
Forrázásveszély!
Tisztítás közben forró folyadék vagy gőz lép ki, ami sérüléseket okozhat.
a) A tisztítási folyamat során a kifolyók közelében ne végezzen semmilyen műveletet.

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély
A kávébabtartályba vagy a darálóba kerülő idegen tárgyak szilánkok kirepülését és személyi sérüléseket okozhat-
nak.
a) Ne tegyen tárgyakat a kávébabtartályba vagy a darálóba.

VIGYÁZAT
Irritáció tisztítószerek miatt
A tisztítótabletták, a tejrendszertisztítók és a vízkőoldók szem- vagy bőrirritációt válthatnak ki.
a) Vegye figyelembe a tisztítószereken lévő veszélyjelzéseket.

b) Kerülje a szembe és a bőrre jutást.

c) Ha a kezére került a tisztítószer, mosson kezet.

d) A tisztítószerek nem kerülhetnek az italokba.

VIGYÁZAT
Egészségkárosodás csíraképződés miatt
Elégtelen tisztítás esetén élelmiszer-maradványok rakódhatnak le a gépben és a kifolyókban, és elszennyezhetik a
termékeket.
a) Ne használja a gépet, ha azt nem tisztították meg az útmutató szerint.

b) Tisztítsa meg naponta a gépet az útmutató szerint.

c) Tájékoztassa a kezelőszemélyzetet a szükséges tisztítási intézkedésekről.

VIGYÁZAT
Egészségkárosodás csíraképződés miatt
Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, szennyeződések rakódhatnak le benne.
a) Hosszabb üzemszünet (több mint 2 nap) után tisztítsa meg a gépet.

VIGYÁZAT
Penészképződés
A kávézaccon penész képződhet.
a) Legalább naponta egyszer ürítse ki, és tisztítsa meg a zacctartályt.
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2 JELMAGYARÁZAT

2.1 Jelek az útmutatóban

2.1.1 Tájékozódás

Jel Leírás

Tisztítsa meg a komponenseket az ötlépéses módszerrel.

Ez a szimbólum tippekre és trükkökre, valamint további információkra utal

A munkalépések előfeltételeit jelöli

A munkalépések eredményét vagy közbenső eredményét jelöli

2.2 Jelek a szoftverben

2.2.1 Jelek a navigáláshoz és a kezeléshez

Jel Megnevezés Leírás

Mégse gomb Italkészítés megszakítása

Lapozás előre/hátra Lapozás a többoldalas menüben

Start gomb Italkészítés indítása

Kigőzölögtető gomb Kigőzölés indítása

2.2.2 Szimbólumok a vezérlőpulton és a kezelőfelületen

Ha a vezérlőpulton világít egy szimbólum, az adott jelre koppintással további információk és utasítások jeleníthetők
meg. Ha hiba lép fel, keresse meg a Hibaelhárítás [} 62] súgó fejezetben.

Jel Megnevezés Leírás

Franke-embléma Karbantartási szint előhívása

Bab bal/jobb Aktív őrlőmű
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Jel Megnevezés Leírás

Termék kétszer Kétszeres (dupla) italmennyiség készítése

Őrölt kávé

Energiatakarékos mód A gép átkapcsolása energiatakarékos módba

Ápolás/tisztítás A gépen tisztítást, illetve karbantartást kell végezni

Öblítés A gépet ki kell öblíteni, vagy a gépöblítés folyamatban van

Zacctartály A zacctartályt ki kell üríteni

Ajtó Az ajtó nyitva van

Elszámolás Elszámolás aktív

First Shot Rendszer előmelegítése

Szerviz/Beállítás/Admi-
nisztráció

Fényerő Fényerő beállítása

Testreszabás Italok és megjelenítés beállítása

Képernyőkímélő

Reklámképek

Kedvencek A Kedvencek gombhoz hozzá lehet rendelni egy gyakran használt
funkciót

Termék

Kávébab A kávébabtartály üres vagy helytelenül van behelyezve

Infó
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Jel Megnevezés Leírás

Eseménynapló Az esemény- és hibaüzenetek felsorolása

Egyedi termékszámláló

Inaktív

Adatátvitel Adatátvitel folyamatban

2.2.3 Hibaüzenetek megjelenítése
A megjelölt termékeket nem lehet elkészíteni. A vezérlőpulton világító jelre koppintva a hibaüzenethez jut.

Eszpresszó Dupla eszpresszó 2 eszpresszó

Krémkávé Gőz Teavíz

Ha a hiba az egész rendszert érinti, automatikus hibaüzenet jelenik meg.

Ajtó nyitva

Az ajtó nyitva van. Kérjük, csukja be az
ajtót.

Hibaüzenetek színkódja

Átmeneti szünet

A rendszer működése még nem korlátozott

A rendszer működése korlátozott

Egyes alapanyagok, illetve valamennyi alapanyag le van tiltva
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3 A SZÁLLÍTMÁNY TARTALMA
Cikk megnevezése Cikkszám

S700 (FCS4067) kávéfőző gép

Dokumentáció 560.0536.106

Tisztítótabletták (100 db) 567.0000.010

Tisztítótabletták (Kína) 567.0000.016

Tisztítótabletták (USA/Kanada) 567.0000.002

Tejrendszertisztító (adagolópalack) 567.0000.005

Tejrendszertisztító (adagolópalack) (USA/Kanada/Mexi-
kó)

567.0000.006

Mérőpohár 1000 ml 560.0002.653

Tisztítókefék 560.0003.728

Tisztítóecset 560.0003.716

Mikroszálas törlőkendő 560.0002.315

Sugárszabályozó-/tömlőkulcs 560.0522.696

Csepegtetőrács-bővítő 560.0484.609

Csepegtetőrács-bővítő

(Opcionális egyrészes csepegtetőrács-bővítő (USA))

560.0574.078
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4 AZONOSÍTÁS

4.1 A típustáblák elhelyezkedése

4.1.1 Kávéfőző gép

A kávéfőző gép adattáblája a gép jobb belső oldalán található.

4.1.2 CW (választható tartozék)

A csészemelegítő adattáblája a hátfal belső oldalán található.

4.1.3 AC200 (választható tartozék)

Az AC200 típustáblája a kihúzó bal oldalán található.
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4.2 Típuskód

4.2.1 Kávéfőző gép

Típuskód Leírás

1G 1 őrlőmű

2G 2 őrlőmű

1IC Iced Coffee Module

H1 Forróvíz-kifolyó, bal oldalt

S2 Autosteam (gőzölő hőmérséklet-érzékelővel)

S3 Autosteam (gőzölő hőmérséklet-érzékelővel és programozható tejhabosítóval)

S700 Kávéfőző gép (félautomata)

Gyártási sorozat: S

Gyártási méret: 700

4.2.2 Kiegészítő készülékek

Típuskód Leírás

AC Elszámolórendszer

CC Érmeváltó (coin changer)

CL Készpénzmentes (cashless)

CV Érmevizsgáló (coin validator)

CW Csészemelegítő
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5 GÉPLEÍRÁS

5.1 Kávéfőző gép
A következőkben egy mintakonfigurációt mutatunk be a gép funkcióinak áttekintéséhez. Felhívjuk a figyelmét, hogy
készüléke a gép konfigurációjától függően eltérhet az itt ábrázoltaktól.

Ajtózár

Kifolyó kézi magasságállítással

Kávébabtartály

Forróvíz-kifolyó

Kezelőegység (8 colos
érintőképernyő)

Gőzölő (választható tartozék)

Csepegtetőtálca
csepegtetőráccsal

Betöltőfedél

5.1.1 Alapértelmezett
– 8"-os érintőkijelző
– Őrlőmű (hátul bal oldalon)
– Forróvíz-kifolyó (bal oldalt)
– iQFlow
– Vízcsatlakozás
– Videófájlok támogatása
– Lábak, 40 mm

5.1.2 Opciók
– Második őrlőmű (bal oldali első vagy hátsó)
– Iced Coffee Module (jobbra elöl)
– Autosteam (gőzölő hőmérséklet-érzékelővel)
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– Autosteam (gőzölő hőmérséklet-érzékelővel és programozható tejhabosítóval)
– Zacckidobás
– Kannakifolyó
– Zárható kávébabtartály
– First Shot
– Lábak, 7 mm
– Állítható lábak, 70 mm
– Állítható lábak, 100 mm
– TDS-érzékelő
– Franke Digital Services
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5.1.3 A kávéfőző gép komponensei

KávébabtartályŐrlőmű-beállítógomb

Főzőmodul

Csepegtetőtálca csepegtetőráccsalHasználtvíz-tartály (választható tartozék)

Zacctartály

Iced Coffee Module (választható)
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5.2 Kiegészítő készülékek

5.2.1 Iced Coffee Module

– Az Iced Coffee Module jobbra elöl található a kávéfőző gépen.
– Az Iced Coffee Module aktívan lehűti a frissen őrölt kávét 40 °C alá.
– A modul opcionálisan megvásárolható, és utólag nem szerelhető be.
– Az Iced Coffee Module tisztítása integrálva van a már meglévő kávéfőzőgép-tisztítási folyamatba. Így nincs

szükség manuális tisztításra, és felesleges a külön tisztítószer is.

Hűtött kávéHűtött
eszpresszó

Hűtött Americano Hűtött caffè latteHűtött kapucsínó Hűtött latte macchiato

Az Iced Coffee Module használatával számos új ital, pl. jeges eszpresszó, jeges kávé és jeges americano készítése
is lehetséges. Ezek az italok kombinálhatók tejjel, tejhabbal és/vagy sziruppal is.



Franke Kaffeemaschinen AG Gépleírás | 5

Kezelési útmutató S700 19

5.2.2 Csészemelegítő (opció)

Az optimális kávéélményhez előmelegített csészékre van szükség. A négy fűthető csészelerakóval felszerelt csésze-
melegítő optimálisan illeszkedik kávéfőző gépéhez.

5.2.3 Elszámolórendszer
Az elszámolórendszer készpénzes fizetések lebonyolítására és elszámolási adatok rögzítésére szolgál.

Interfészek:

– VIP
Fizetési rendszerek:

– Érmevizsgáló
– Érmeváltó
– Kártyaleolvasó készülékek

5.3 A kezelő üzemmódok áttekintése
A megfelelő kezelő üzemmód függ a kávéfőző gép használatától, a kínálatától és vendégei kívánságaitól. 
Szerviztechnikusa készséggel segít Önnek a megfelelő kezelő üzemmód beállításában.
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5.3.1 Kezelői felület

Eszpresszó Dupla eszpresszó 2 eszpresszó

Krémkávé Gőz Teavíz

1 2

1 A Franke embléma segítségével válthat a kar-
bantartási szint és a termékválaszték között

2 Lapozás előre vagy hátra

5.3.2 A Cash Register kezelő üzemmód

Krémkávé Ristretto Teavíz

Eszpresszó Dupla eszpresszó

A Cash Register a kiszolgálással együtt járó kezelő üzemmód. Miközben a kávéfőző gépe terméket készít, további
rendeléseket adhat le.

A kezelői felület felépítése
– 1. szint: termékválasztás, maximum 5 oldal. A lehetséges opciókat, a termékállapotot és a várólistát tartalmazó

oszlop
– 2. szint: oldalanként 4, 9 vagy 16 termékgomb megjelenítése

Egyedi beállítások
– Kijelzés: 2x2, 3x3 vagy 4x4 termék oldalanként
– Megjelenítés: képhű, rajzolt
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5.3.3 A Quick Select kezelő üzemmód

Eszpresszó Dupla eszpresszó 2 eszpresszó

Krémkávé Gőz Teavíz

A Quick Select kezelő üzemmód a standard beállítás az önkiszolgálási terület számára. Ha vendége kiválasztott egy
italt, a második lépésben további beállításokat végezhet, amennyiben engedélyezve vannak a termékopciók.

A kezelőfelület felépítése
– 1. szint: termékválaszték akár 5 oldalon, oldalanként 6, 12 vagy 20 termékgomb megjelenítése
– 2. szint: ital beállítása, termékopciók kiválasztása, készítés indítása

Egyedi beállítások
– Kijelzés: 2x3, 3x4 vagy 4x5 termék oldalanként
– Credit Mode aktiválása
– Italok egyedi elrendezése

5.3.4 Kezelési mód és Credit Mode kombinációja

A Credit Mode minden kezelési móddal működik és megjeleníti a kezelőegységen a termékek árát, az egyenleget és
a hiányzó egyenleget.

Drink Selection állapotban nem lehet hozzáadni italopciókat Credit Mode beállítás esetén. 
A Credit Mode a Saját beállítások menüben az 1 Gép beállítása > 1.12 Elszámolás pont alatt aktiválható. Válassza az
Elszámolás aktiválása lehetőséget.

Eszpresszó Dupla eszpresszó 2 eszpresszó

Krémkávé Gőz Teavíz

1465 HUF 1465 HUF1465 HUF

1465 HUF1465 HUF 1465 HUF

Egyenleg: 2200
HUF

Kijelző
– Termékárak
– Egyenleg
– Hiányzó egyenleg
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5.4 Franke Digital Services (választható)
A Franke kávéfőző gépek számára kifejlesztett Digital Services szolgáltatásokkal vezérelheti és világosan áttekinthe-
ti a kávéfőző gépek egyes műveleteit és információit. Központilag vezérelt távoli karbantartás, ami pl. szoftver- és
konfigurációs frissítések esetén feleslegessé teszi a helyi beavatkozást.

További információt Franke szervizpartnerétől vagy a Franke weboldaláról szerezhet.
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6 TELEPÍTÉS

6.1 Előkészítési műveletek
– A kávéfőző gép hálózati csatlakozását hibaáram-védőkapcsolóval (FI-relével) kell biztosítani.
– Egy kapcsolóval kell lehetővé tenni az áramellátás valamennyi pólusának megszakítását.
– A vízcsatlakozásnak meg kell felelnie a következőnek:A vízellátásra vonatkozó követelmények [} 24], valamint a

helyi és a nemzeti szabályoknak és előírásoknak.
– Kávéfőző gépének vízhálózatra való csatlakoztatását a szállított csőkészlettel kell megvalósítani. Ne használjon

már meglévő vízcsöveket.
– Gondoskodjon arról, hogy az alapzat ergonomikus és stabil legyen (terhelhetőség min. 150 kg). A kezelőegy-

ségnek szemmagasságban kell lennie.

Az előkészületeket azelőtt kell végrehajtania, mielőtt a szerviztechnikus telepíti Önnél a kávéfőző gépet. A szerviz-
technikus telepíti a kávéfőző gépet, és elvégzi az első üzembe helyezését. Megmutatja Önnek az alapvető funkció-
kat is.

6.2 Méretek
Minden méret mm-ben van megadva.
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zaccfiókhoz

Csőátvezetés a pulton

TUDNIVALÓ
Túlmelegedésből eredő kár
A faltól és a felfelé való túl kicsi távolság hőtorlódást okozhat a gépben és üzemzavarokhoz vezethet.
a) Vegye figyelembe az előírt beépítési méreteket és szabad tereket.

b) Ügyeljen arra, hogy a szabad terek ne legyenek lezárva.

Minimális távolságok
– A hátfaltól: 50 mm
– Felfelé: 200 mm (a kávébabtartály feltöltéséhez és kivételéhez)
– Jobbra: 100 mm (az ajtó kinyitásához)

A választható tartozékként kapható állítható lábak segítségével megszüntethetők az egyenetlenségek és a magas-
ságbeli különbségek.

6.2.1 Állítható lábak
Amennyiben a kávéfőző gép megrendelésénél nem választ más opciót, a szállítmányban 40 mm-es, fix lábak szere-
pelnek. Opcionálisan választhat állítható lábakat 70 vagy 100 mm-es méretben. Úgyszintén rendelhetők fix, 7 mm
magasságú lábak.

Az állítható lábak segítségével megszüntethetők az egyenetlenségek és a magasságbeli különbségek.

6.3 A vízellátásra vonatkozó követelmények

6.3.1 Vízcsatlakozás

Víznyomás 0,8-8,0 bar

Áramlási sebesség >100 ml/s

Vízhőmérséklet <25 °C

Bekötőelemek a vízcsatlakozáshoz G3/8" hollandi anya és fémcső l = 1500 mm

A bekötéshez csak a szállított csőkészletet használja
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– A vízcsatlakozásnak meg kell felelnie a műszaki adatokban foglalt követelményeknek, valamint a helyi előírá-
soknak és a nemzeti jogszabályoknak.

– A vízcsatlakozást biztosítani kell visszafolyás ellen.
– A vízcsatlakozásnak zárószeleppel és ellenőrizhető, elé kapcsolt szűrővel ellátott visszacsapó szeleppel kell ren-

delkeznie. A szűrőnek a tisztításhoz kivehetőnek kell lennie.
– A vizet tilos házi vízlágyító berendezésből nyerni.
– Legalább 100 szemes/colos szűrő (UL)

6.3.2 Vízminőség

Teljes vízkeménység: 4–8° nk (német vízkeménységi fok)

7–14° fk (francia vízkeménységi fok)

4,2-8,3 GPG

70–140 ppm (mg/l)

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

Savtartalom/pH-érték 6,5–7,5 pH

Klórtartalom < 0,5 mg/l

Kloridtartalom < 30 mg/l

TDS (teljes oldott sótartalom) 30–150 ppm (mg/l)

Elektromos vezetőképesség (mért) 50–200 µS/cm (mikrosiemens)

Vastartalom < 0,3 mg/l

– Szín: átlátszó
– Íz: friss és tiszta ízű
– Szag: nincs érzékelhető szaga
– Nincsenek rozsdarészecskék a vízben
– Fordított ozmózis: A bojler túltöltésének elkerülése érdekében a víznek legalább 30–50 ppm (30–50 mg/l) ol-

dott szilárdanyag-tartalommal kell rendelkeznie.

A korrózióveszélyre vonatkozó becslés
A becsléshez az alábbi képlet használható:

Kiszámított vezetőképesség = mért vezetőképesség [μS/cm] – (mért teljes vízkeménység[° dH GH] x állandók)

– Mért vezetőképesség μS/cm-ben megadva
– Mért vízkeménység ° dH GH-ban megadva
– Állandók = 30 [μS/cm]/[ ° dH GH]

Kiszámított vezetőképesség Korrózióveszély

<200 μS/cm alacsony

200 – 500 μS/cm fokozott

>500 μS/cm nagy

Számítási példa:
– Mért vezetőképesség 700 μS/cm
– Mért vízkeménység 18° dH GH
– Mért vezetőképesség = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

Az eredmény 160 μS/cm, ami alacsony korrózióveszélyt jelent.
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6.3.3 Vízlefolyó
– Lefolyótömlő: D = 20 mm, L = 2000 mm
– Csatlakoztatás alacsonyabban fekvő szifonhoz
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7 BETÖLTÉS ÉS KIÜRÍTÉS

7.1 Kávébab betöltése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély
A kávébabtartályba vagy a darálóba kerülő idegen tárgyak szilánkok kirepülését és személyi sérüléseket okozhat-
nak.
a) Ne tegyen tárgyakat a kávébabtartályba vagy a darálóba.

TUDNIVALÓ
Rossz italminőség
A kávészemekben lévő olaj vékony olajrétegként rakódik le a kávébabtartály belső oldalán. A lerakódott olaj hamar
megavasodik, és elrontja az italok ízét.
a) Minden nap távolítsa el a kávébabtartály belső oldalán lévő olajréteget.

b) Ehhez száraz vagy csak vízzel megnedvesített kendőt használjon.

c) Ne használjon tisztítószereket, mert ezek megváltoztatják a kávé ízét.

1. Emelje le a kávébabtartály fedelét.

2. Töltsön be kávébabot.

3. Helyezze fel a fedelet.
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7.2 Őrlési fokozat beállítása
Az őrlési fokozat módosítása hatással van a kávé mennyiségére. Az őrlőművet ezért az őrlési fokozat beállítását kö-
vetően kalibrálni kell.
Szükség esetén az egyes őrlőművek őrlési fokozata beállítható. A háromszög szimbólum a beállítógomb őrlőműhöz
való hozzárendelését jelöli.

1. Nyissa ki az ajtót.

 

2. Csavarja ki a recézett fejű csavart az óramutató
járásával ellentétes irányban. Távolítsa el a vörös
biztosítólemezt.

 

3. Állítsa be az őrlési fokozatot a beállítógomb se-
gítségével.

ð  Durvább őrlés érdekében: Forgassa el a
beállítógombot az óramutató járásával ellenté-
tes irányba.

 

ð  Finomabb őrlés érdekében: Forgassa el
a beállítógombot az óramutató járásával meg-
egyező irányba.

 

4. Tolja rá a biztosítólemezt a beállítógombokra.
Csavarja vissza a recézett fejű csavart az óramu-
tató járásával megegyező irányban.
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7.3 Kávébabtartály kiürítése

1. Húzza előre ütközésig a reteszelő csúszkát.

2. Emelje ki a kávébabtartályt felfelé.

3. Ürítse ki, tisztítsa meg és szárítsa meg a kávé-
babtartályt.

4. Helyezze fel a kávébabtartályt.

5. Tolja be ütközésig a reteszelő csúszkát.

TUDNIVALÓ
A működőképesség romlása
A helytelenül reteszelt kávébabtartály ronthatja a kávéfőző gép működését és a termékminőséget.
a) Tolja be ütközésig a reteszelő csúszkát.

7.4 Zacctartály kiürítése

TUDNIVALÓ
Penészképződés
A kávémaradványok penészképződést okozhatnak.
a) Legalább naponta egyszer ürítse ki, és tisztítsa meg a zacctartályt.
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1. Nyissa ki az ajtót.

ð A kezelői felületen megjelenik az Ajtó nyitva
üzenet.

2. Vegye ki a zacctartályt.

3. Ürítse ki, tisztítsa meg és szárítsa meg a zacctar-
tályt.

4. Helyezze be a zacctartályt, és zárja be az ajtót.
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8 ITALOK KÉSZÍTÉSE
FIGYELMEZTETÉS

Forrázásveszély!
A forró italok forrázást okozhatnak.
a) Legyen óvatos a forró italokkal.

b) Csak ivásra alkalmas edényeket használjon.

8.1 Italok készítése a Quick Select funkcióval

1. Helyezzen egy megfelelő ivóedényt a kifolyó alá.

2. Állítsa be a kifolyó magasságát a kifolyófogan-
tyúval.

Eszpresszó

TeavízGőzKrémkávé

2 eszpresszóDupla eszpresszó

3. Válassza ki a terméket.

ð Megjelenik a termékelőnézet.

Extra Shot

...

ESPRESSO
Select your favorite drink

4. Válassza ki a termékopciókat.

5. Indítsa el az italkészítést a zöld gombbal.

ð Az ital készítése elkezdődik.

Eszpresszó

TeavízGőzKrémkávé

2 eszpresszóDupla eszpresszó

ð Amint elkészült a termék, megjelenik a termék-
választék.

8.2 Italkészítés a Cash Register funkcióval
Ha több terméket készít el egymás után, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

a) Tartson készenlétben elegendő ivóedényt.

b) Italkészítés közben folyamatosan új termékeket vehet fel a várólistára.

c) A várólistán lévő termékeket kiválaszthatja vagy törölheti.

1. Helyezzen egy megfelelő ivóedényt a kifolyó alá.
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2. Állítsa be a kifolyó magasságát a kifolyófogan-
tyúval.

Krémkávé Ristretto Teavíz

Eszpresszó Dupla eszpresszó

3. Válassza ki a termékopciókat.

Krémkávé Ristretto Teavíz

Eszpresszó Dupla eszpresszó

4. Válassza ki a terméket.

ð Kezdetét veszi az italkészítés.

Krémkávé Ristretto Teavíz

Eszpresszó Dupla eszpresszó

5. Szükség esetén vegyen fel további termékeket a
várólistára.

Krémkávé Ristretto Teavíz

Eszpresszó Dupla eszpresszó

6. Indítsa el a várólistán lévő termékek elkészítését
a zöld gombbal.

ð Kezdetét veszi a következő ital elkészítése.

ð Megjelenik a termékválaszték.

ð Az összes termék elkészült.

8.3 Őrölt kávé alapú italok készítése
Példa: Quick Select

Csak őrölt kávé használható. Szárított kávékivonatból készült, vízben oldható instant kávé nem használható.

1. Helyezzen egy megfelelő ivóedényt a kifolyó alá.
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2. Állítsa be a kifolyó magasságát a kifolyófogan-
tyúval.

3. Állítsa be a kifolyó magasságát a kifolyófogan-
tyúval.

Eszpresszó Dupla eszpresszó

RistrettoKrémkávé

4. Nyomja meg a Koffeinmentes kávé választógom-
bot.

Eszpresszó Dupla eszpresszó

RistrettoKrémkávé

ð Világít a Koffeinmentes kávé választógomb.

ð Ez az üzenet jelenik meg.

5. Nyissa ki a betöltőfedelet.

6. Töltsön be port.

7. Csukja be a betöltőfedelet.

8. Nyugtázza az üzenetet az OK gombbal.

ð Kezdetét veszi az italkészítés.

ð Megjelenik a termékválaszték.

ð Az ital elkészült.

8.4 Forró víz készítése
A forró víz kiadása a megszakítógomb megnyomásával bármikor megszakítható.
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Példa: Quick Select

1. Helyezzen megfelelő ivóedényt a forróvíz-kifolyó
alá.

Eszpresszó

TeavízGőzKrémkávé

2 eszpresszóDupla eszpresszó

2. Válassza ki a Teavíz lehetőséget.

Eszpresszó Dupla eszpresszó

RistrettoKrémkávé

3. Válassza ki a csészeméretet.

ð Forró víz folyik ki, majd a kiadási ciklus után el-
áll.

8.5 Gőzkiadás (Autosteam/Autosteam Pro)
Az Autosteam funkció tej manuális felmelegítésére és habosítására, valamint más italok felmelegítésére alkalmas.

A kigőzölögtetés funkcióval távozik a gőzölőből a kondenzvíz.

1. Nyomja meg a kigőzölögtető gombot .

2. Tartson megfelelő edényt a gőzölő alá.

Eszpresszó Dupla eszpresszó 2 eszpresszó

Krémkávé Gőz Teavíz

3. Válassza ki a Gőzadagolás lehetőséget.

ð Kezdetét veszi a gőzadagolás.

ð A gőzadagolás automatikusan befejeződik,
amint az ital elérte az előírt hőmérsékletet.

ð Megjelenik az italok áttekintése.
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4. A gőzadagolás befejezéséhez nyomja meg a
Megszakítás gombot.

5. Nyomja meg a kigőzölögtető gombot .

8.6 Gőz/Autosteam
Terméknév Edényméret (ml/oz) Tejmennyiség (ml/oz)

Latte art S 350/12 150/5

Latte art M 600/20 280/10

Latte art L 800/28 420/15

Milk Foam S 350/12 200/7

Milk Foam M 600/20 350/12

Milk Foam L 800/28 480/17
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9 TISZTÍTÁS

9.1 Bevezető
A tökéletes kávéélmény érdekében a kávéfőző gépnek tökéletesen tisztának kell lennie. Tisztítsa meg kávéfőző gé-
pét legalább naponta egyszer, szükség esetén akár többször is.

Az automatikus tisztítás funkció a kávéfőző gép és a hűtőegység (amennyiben rendelkezésre áll) tisztítását foglalja
magában.

TUDNIVALÓ
Elszennyeződött komponensek
Az elszennyeződött komponensek kedvezőtlenül befolyásolhatják a gép működését és az italok minőségét.
a) Tisztítsa meg kávéfőző gépének kivehető komponenseit az ötlépéses módszerrel.

A kávéfőző gép kivehető komponensei nem tisztíthatók mosogatógépben.

Az öblítés nem helyettesíti a napi tisztítást! Az öblítést a kávérendszerből származó maradékok eltávolítása érdeké-
ben kell elvégezni. Az Ön S700 gépe bizonyos időközönként, valamint be- és kikapcsoláskor automatikus öblítést
végez.

9.2 A tisztításhoz szükséges tartozékok
– Tisztítótabletták
– Mikroszálas törlőkendő
– Tisztítóecset
– Kefekészlet

9.3 Ötlépéses módszer
Tisztítsa meg kávéfőző gépének kivehető komponenseit az 5-lépéses módszerrel.

1. Távolítsa el a durva szennyeződéseket ecsettel
vagy kefével.

2. Áztassa be az komponenseket forró, kímélő tisz-
títószeres oldatba.

3. Mossa ki a komponenseket.

4. Alaposan öblítse ki a komponenseket.

5. Szárítsa meg a komponenseket.
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Kivehető komponensek

Berendezés Kivehető komponensek

Kávéfőző gép – Zacctartály
– Keverő
– Porcsúszda
– Csepegtetőrács

Kiegészítőleg tisztítsa meg kézzel a következőket:
– Az ajtó belső oldalát és az ajtótömítést

9.4 Tisztítás indítása

9.4.1 Tisztítás indítása a Tisztítás és karbantartás menüben

FIGYELMEZTETÉS
Forrázásveszély!
Tisztítás közben forró folyadék vagy gőz lép ki, ami sérüléseket okozhat.
a) A tisztítási folyamat során a kifolyók közelében ne végezzen semmilyen műveletet.

A gép a tisztítást követően visszavált a karbantartási szintre vagy energiatakarékos üzemmódba. A kívánt opciót
szerviztechnikusa állíthatja be.

Eszpresszó

TeavízGőzKrémkávé

2 eszpresszóDupla eszpresszó

1. Koppintson a Franke logóra.

2. Adja meg a PIN-kódot. PIN-kódok [} 42]

3. Nyomja meg az Ok gombot.

2020-03-02
10:54

Saját beállítások

Testreszabás és adatátvitel

Számláló

Tisztítás és karbantartás

4. Válassza ki a Tisztítás és a Karbantartás lehetősé-
get.

Törlésvédelem

Vízmennyiség szűrő

Kávéfőző gép öblítése

Kávéfőző gép tisztítása

Hiba-/eseménynapló

Tisztítás és karbantartás

5. Válassza ki a Kávéfőző gép tisztítása lehetőséget.
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6. A tisztítás indításához nyomja meg az Igen gom-
bot.

7. Kövesse a kezelőfelületen megjelenő utasításo-
kat, majd nyugtázza az elvégzett munkalépése-
ket a Tovább gomb megnyomásával.

ð A gép megjeleníti a következő lépést.

9.5 A forróvíz-fúvóka megtisztítása

1. Vegye ki a forróvíz-fúvókát egy szerszámmal,
majd vízkőtelenítse.

2. A megtisztított fúvókát csavarja be újból.

9.6 Tisztítás hetente
A gép jelen fejezetben felsorolt alkatrészeit legalább hetente egyszer tisztítsa meg, a napi tisztítási folyamat kiegé-
szítéseképpen. Azonnal tisztítsa meg a gépet, ha szennyeződéseket észlel. Ehhez vegye figyelembe a tisztítási út-
mutatóban leírtakat.

9.6.1 A gép felületének tisztítása

1. A gép felületét egy nedves kendővel tisztítsa
meg.

2. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószert.
TUDNIVALÓ! Ne használjon maró hatású tisz-
títószert.

9.6.2 Kávébab- és portartály tisztítása

VIGYÁZAT
Penészképződés
A kávébabtartályban maradó nedvesség penészképződéshez vezethet.
a) A kávébabtartály nem érintkezhet közvetlenül vízzel.

b) A tisztításhoz nedves törlőkendőt használjon.

c) Ellenőrizze, hogy a kávébabtartály felhelyezés előtt teljesen száraz-e.

ü Használjon száraz vagy vízzel megnedvesített
kendőt.

ü Ne használjon tisztítószereket, mert ezek meg-
változtatják a kávé ízét.

1. Nyissa ki az ajtót.
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2. Húzza előre ütközésig a reteszelő csúszkát.

3. Emelje ki a kávébabtartályt felfelé.

4. Ürítse ki a kávébabtartályt.

5. Egy ronggyal távolítsa el a kávébabtartály belse-
jéről az olajos réteget.

6. Helyezze fel a kávébabtartályt.

7. Tolja be ütközésig a reteszelő csúszkát.

8. Zárja be az ajtót.

9.6.3 Képernyő tisztítása

Eszpresszó

TeavízGőzKrémkávé

2 eszpresszóDupla eszpresszó

1. Koppintson a Franke logóra. 2. Adja meg a PIN-kódot. PIN-kódok [} 42]

3. Nyomja meg az Ok gombot.
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2020-03-02
10:54

Saját beállítások

Testreszabás és adatátvitel

Számláló

Tisztítás és karbantartás

4. Válassza ki a Tisztítás és a Karbantartás lehetősé-
get.

Tisztítás és karbantartás

Hiba-/eseménynapló

Kávéfőző gép tisztítása

Kávéfőző gép öblítése

...

Törlésvédelem

5. Válassza a Törlésvédő lehetőséget.

ð A kezelői felület 20 másodpercig zárolt álla-
potba kerül.

6. Tisztítsa meg a képernyőt.

ð Megjelenik a karbantartási szint.

9.7 Kávéfőző gép öblítése

FIGYELMEZTETÉS
Forrázásveszély!
Az öblítés során a gépből forró víz lép ki.
a) A tisztítási folyamat során a kifolyók közelében ne végezzen semmilyen műveletet.

b) Ne tegyen semmit a csepegtetőrácsra.

c) FORRÁZÁS ESETÉN: A sérülést azonnal hűtse le, és a sérülés fokától függően forduljon orvoshoz.

Eszpresszó

TeavízGőzKrémkávé

2 eszpresszóDupla eszpresszó

1. Koppintson a Franke logóra.

2. Adja meg a PIN-kódot. PIN-kódok [} 42]

3. Nyomja meg az Ok gombot.

2020-03-02
10:54

Saját beállítások

Testreszabás és adatátvitel

Számláló

Tisztítás és karbantartás

4. Válassza ki a Tisztítás és a Karbantartás lehetősé-
get.
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Törlésvédelem

Vízmennyiség szűrő

Kávéfőző gép öblítése

Kávéfőző gép tisztítása

Hiba-/eseménynapló

Tisztítás és karbantartás

5. Koppintson a Kávéfőző gép öblítése lehetőségre,
majd nyugtázza a választást.

ð Megtörténik a kávéfőző öblítése.
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10 KONFIGURÁLÁS

10.1 Karbantartási szint előhívása

Eszpresszó

TeavízGőzKrémkávé

2 eszpresszóDupla eszpresszó

1. Koppintson a Franke logóra. 2. Adja meg a PIN-kódot. PIN-kódok [} 42]

3. Nyomja meg az Ok gombot.

10.2 PIN-kódok
Gyárilag alapértelmezett PIN-kódok vannak beállítva:

Tulajdonos Szakember Kezelő

Alapértelmezett PIN-kód 1111 2222 7777

Saját PIN-kód
 ...  ...  ...

A Zárolt termékek és a Gép Be/Ki PIN-kódjait a Saját beállítások > Jogok kezelése menüben tulajdonosi szerepkörrel
tekintheti meg és módosíthatja.

10.3 Saját beállítások menüszerkezet

Saját beállítások

0 Üzembe helyezés

0.10 Rendszerinformációk

1 A gép beállítása

1.1 Nyelv

1.2 Kezelő üzemmód

1.3 Választógombok

1.4 Tisztítás

1.7 Hőmérsékletek

2 Italok beállítása 3 Dátum és pontos idő

3.2 Dátum és pontos idő

3.3 1. kapcsolóóra

6 Jogosultságok kezelése

6.2 Tulajdonos

6.3 Specialista

6.4 Kezelő

6.6 Lezáró termékek

6.7 A gép be-/kikapcsolása

Gépének konfigurációjától függően bizonyos menüpontok hiányozhatnak.
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10.4 Beviteli módok

Be Az Igen/Nem, illetve a Be/Ki beállítások közötti átváltáshoz koppintson a kapcsolóra. A lát-
ható érték aktív.

A választási lehetőségek megjelenítéséhez és az opció kiválasztásához koppintson a nyíl-
ra.

A paraméterek beállításához húzza el az ujját a skálán. A bekeretezett érték aktív.

Betűk vagy számok megadásához koppintson a billentyűzetre.

Indítás
Koppintson a gombra a megfelelő beállítások, pl. az Indítás vagy a Tesztelés végrehajtásá-
hoz.

10.5 Saját beállítások

2020-03-02
10:54

Saját beállítások

Testreszabás és adatátvitel

Számláló

Tisztítás és karbantartás

10.5.1 0. menüpont Üzembe helyezés

0.10 menüpont Rendszerinformációk

0.10 Rendszerinformációk

Üzembe helyezés

Szervizmenü

Itt a gép hardver- és szoftververzióira, illetve a konfigurációra vonatkozó adatok találhatók.
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10.5.2 1. menü A gép beállítása

1.1 menüpont Nyelv

Saját beállítások

1 Gép beállítása

1.1 Nyelv

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Nyelvválasztás 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, th,
uk, zh-CN, zh-TW, ar

A felhasználói felület azonnal az új nyelven jelenik meg

1.2 menüpont Kezelő üzemmód

Saját beállítások

1 Gép beállítása

1.2 Kezelési üzemmód

Kezelő üzemmód

Alkalmazási mód > Kiszolgálva

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Alkalmazási mód – Kiszolgálva
– (Önkiszolgálás)

Termék oldalanként – 4
– 9
– 16

– Az egyidejűleg megjelenített termékek száma
– Alapértelmezett: 4

Megjelenítés – Képhű
– Rajzolt

Alapértelmezett: Képhű

Automata üzemmód – Igen
– Nem

– Igen: Valamennyi előválasztott termék további gomb-
nyomás nélkül kiadására kerül

– Nem: Minden terméket a Start gombbal kell kioldani
– Alapértelmezett beállítás: Nem

A termékek közötti szünet 1–10 másodperc – Akkor jelenik meg, ha az Automata üzemmód aktivál-
va van

– Lépésköz: 1

Főzési idő kijelző – Igen
– Nem

Gőzkar kigőzölése – Igen
– Nem

Alapértelmezett beállítás: Nem
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Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Kezelési üzemmód Személyre szabott Ha egy konfigurációt Egyedi alkalmazási mód (Advanced
Mode) esetén importáltak, akkor az 1.2 Alkalmazási mód
menüpont alatt semmit nem lehet konfigurálni.

Opciók

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Zárolt termékek – Igen
– Nem

– A Zárolt termékek opcióval letilthatók a kiválasztott
termékek

– Zárolt termékek csak a PIN-kód bevitelét követően
készíthetők el (lásd 6. menü Jogosultságok kezelése)

– Alapértelmezett beállítás: Nem

Megszakítás gomb elrejtése – Igen
– Nem

– A Termék törlése gomb megjelenítése
– Alapértelmezett beállítás: Nem

Hangjelzés termékkészítés-
kor

– Igen
– Nem

Csipogó hangot ad, ha a termék elkészült

Hangjelzés hibaüzenetek ér-
kezésekor

– Igen
– Nem

Hiányzó alapanyag esetén 3 másodpercenként csipog

Képernyő beállítása

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Kijelző fényereje 15–100 % Alapértelmezett: 85%
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1.3 menüpont Választógombok

Saját beállítások

1 Gép beállítása

1.3 Választógombok

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Termékopciók – Kicsi
– Közepes
– Nagy
– 2x
– Koffeinmentesí-

tett
– Extra adag
– Jeges
– Espresso Shot

– A szervizmenüben legfeljebb tizenkét választógomb-
hoz rendelhető különböző termékopció. A termékop-
ciók a Drink Selection állapotban jelennek meg

– Legfeljebb nyolc konfigurált választógomb esetén az
1–4. választógomb a bal oldalon, a többi a jobb olda-
lon jelenik meg

– Több mint nyolc konfigurált választógomb esetén az
1–6. választógomb a bal oldalon, a többi a jobb olda-
lon jelenik meg

– Kilenc vagy annál több gomb kicsinyítve jelenik meg

Ajánlás:

– Bal oldali választógombok: Italméret kiválasztása.
– Jobb oldali választógombok: Kiegészítő beállítások

kiválasztása.

Szöveg megjelenítése – Funkció
– Szabadon fogal-

mazott szöveg
– Nincs szöveg

– Alapértelmezett: funkció: a feliratozás megfelel a ki-
választott termékopció nevének.

– Szabadon fogalmazott szöveg: Saját felirat bevitele a
választógombokhoz.

– Nincs szöveg: Feliratok kikapcsolása.

Ár Összeg – Az opció felárának megadása.
– A teljes összeget a gép számítja ki
– Alapértelmezett: 0.00

PLU PLU-szám – PLU-szám megadása az ár kiszámításához (amennyi-
ben PLU-számokkal dolgozik).

– Alapértelmezett: 0

1.4 Tisztítás menüpont

Saját beállítások

1 Gép beállítása

1.4 Tisztítás

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Hangjelző – Igen
– Nem

Hallható felszólítás a műveletekre a tisztítás közben.

– Nem: hangjelzés nem aktív.
– Igen: hangjelzés aktív.
– Alapértelmezett beállítás: Nem
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1.7 menüpont Hőmérsékletek

Saját beállítások

1 Gép beállítása

1.7 Hőmérsékletek

Ezeknél a beállításoknál vegye figyelembe a telepítés helyét, a környezeti hőmérsékletet és a gép kihasználtságát.

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Kávé –20 és +20% között – A kávéforraló hőmérsékletének előbeállítását a szer-
viztechnikus végzi

– A beállított hőmérséklet százalékos beállítása a
csúszkával lehetséges

Gőz –20 és +20% között – A gőzforraló hőmérsékletének előbeállítását a szer-
viztechnikus végzi

– A beállított hőmérséklet százalékos beállítása a
csúszkával lehetséges

Forró víz/gőz 0 és 14% között – A forróvíz-/gőzforraló hőmérsékletének előbeállítá-
sát a szerviztechnikus végzi

– A beállított hőmérséklet százalékos beállítása a
csúszkával lehetséges

Teavíz –20 és +20% között – A vízforraló hőmérsékletének előbeállítását a szerviz-
technikus végzi

– A beállított hőmérséklet százalékos beállítása a
csúszkával lehetséges

1.14 menüpont Szélvilágítás

Saját beállítások

1 Gép beállítása

1.14 Szélvilágítás

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Világítás kiválasztása – Ki
– Piros, zöld, kék,

sárga, cián, mag-
enta, fehér

– Villogás
– Színgradiens
– Felhasználó által

definiált

– Ki: nincs szélvilágítás
– Piros, Zöld stb.: a szélek a kiválasztott színben világí-

tanak
– Villogás: villogó fény
– Színátmenet: a szín folyamatosan váltakozik
– Felhasználó által definiált: a színeket az RGB-értékek

bevitelével egyedileg lehet meghatározni
– Alapértelmezett érték: színátmenet
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Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Piros megvilágítás

Zöld megvilágítás

Kék megvilágítás

0–100 % Az RGB-értékek beviteléhez, ha a felhasználó által defini-
ált szín kerül kiválasztásra

Hibaüzenet a szélvilágításnál – Igen
– Nem

– Igen: hibaüzenet a szélvilágításnál
– Nem: nincs hibaüzenet a szélvilágításnál

10.5.3 2. menüpont Italok beállítása

Minden terméket három, felhasználóhoz igazított változatban lehet elmenteni. Az eredeti termék nem módosítható.
Csak az adott termék szempontjából releváns paraméterek jelennek meg.
A százalékban megadott értékek mindig az előre beállított értékhez képest értendők.
A paraméterek beállításával kapcsolatos tippek a Segítség termékminőséggel kapcsolatos panaszok esetén [} 64]
című fejezetben találhatók.
A 2. menüpontban beállított összes érték elmentődik a konfigurációban és újra importálható.

1

2

3 7

4

56 Teszt

Általános Kávé

Vissza Mentés

Főzési mennyiség

Vízmennyiség

Őrlési mennyiség

1. daráló

2. daráló

1 Változat kiválasztása 2 Tartomány kiválasztása

3 Beállítások mentése 4 Termék kiválasztása

5 Változat nyugtázása 6 Teszttermék készítése

7 Paraméterek beállítása

Italok beállítása
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Kívánt művelet Menüpont Információ/Kezelési utasítás Szám

Termék kiválasztása Válassza ki a választónyilakkal a beállítani kívánt
terméket, majd a szerkeszteni kívánt változatot

4, 1

A termékmegnevezés módosítása Általános Termékmegnevezés bevitele és termékszöveg kivá-
lasztása

2, 7

Ár módosítása (csak aktivált el-
számolás esetén elérhető)

Általános PLU, árak és tokenek meghatározása, Ingyenes op-
ció kiválasztása

7

Vízmennyiség, őrlőművek, az elő-
főzés mennyiségének és a nyo-
más beállítása

Kávé Paraméterek beállítása 2, 7

Teszttermék készítése Teszt A kiválasztott termék elkészítése a módosított be-
állításokkal a Teszt gombbal

6

Annak az italváltozatnak a hozzá-
rendelése, amely ennek a termék-
nek a kiválasztásakor elkészül

Válassza ki a változatot, majd nyugtázza a pipával 1, 5

Italbeállítások mentése Mentés 3

10.5.4 3. Menü Dátum és idő

3.1 Gép Be/Ki menüpont

Saját beállítások

3 Dátum és pontos idő

3.1 A gép be-/kikapcsolása

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

PIN-kóddal – Igen
– Nem

– Igen: a kávéfőző gép csak PIN-kóddal kapcsolható
be, ill. ki

6.7 Gép Be/Ki menüpont

– Nem: A kávéfőző gép PIN-kód nélkül kapcsolható be,
illetve ki

– Alapértelmezett beállítás: Nem

3.2 menüpont Dátum és pontos idő

Saját beállítások

3 Dátum és pontos idő

3.2 Dátum és pontos idő

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Kijelzés 12/24 óra – 12 óra
– 24 óra

Nap 0–31 Nap beállítása

Hónap 0–12 Hónap beállítása
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Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Év 0–63 Év beállítása

Óra 0–23/0–11 Óra beállítása

Perc 0–59 Perc beállítása

Időzóna Időzónák kiválasztási listája – Időzóna kiválasztása a listából
– Alapértelmezett időszóna: UTC+0100 (Európa) Zü-

rich

3.3–3.6 menüpontok 1–4. kapcsolóóra

Saját beállítások

3 Dátum és pontos idő

3.3 1. kapcsolóóra

...

Saját beállítások

3 Dátum és pontos idő

Automatikus bekapcsolás

Aktív – Igen
– Nem

Kapcsolóóra be- vagy kikapcsolása

Óra 0–23/0–11 Válassza ki a bekapcsolási időt (óra)

Perc 0–59 Válassza ki a bekapcsolási időt (perc)

Hétfő, kedd, szerda, csütör-
tök, péntek, szombat, vasár-
nap

– Igen
– Nem

Kapcsolóóra bekapcsolása vagy kikapcsolása minden
nap

Automatikus kikapcsolás

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Aktív – Igen
– Nem

Kapcsolóóra be- vagy kikapcsolása

Óra 0–23/0–11 Válassza ki a kikapcsolási időt (óra)

Perc 0–59 Válassza ki a kikapcsolási időt (perc)
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Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Hétfő, kedd, szerda, csütör-
tök, péntek, szombat, vasár-
nap

– Igen
– Nem

Kapcsolóóra bekapcsolása vagy kikapcsolása minden
nap

10.5.5 6. menü Jogosultságok kezelése

A jogosultságok kezelésével PIN-kódokat lehet hozzárendelni a különféle feladatokhoz és szerepkörökhöz. Három
jogosultsági szint (tulajdonos, szakember és kezelő) határozható meg a karbantartási szintekhez való hozzáférés-
hez.

Menüpont PIN-kód (alapértelmezett értékek)

6.2 Tulajdonos 1111
6.3 Szakember 2222
6.4 Kezelő 7777
6.6 Zárolt termékek 8888
6.7 A gép be-/kikapcsolása 9999

6.2 Tulajdonos menüpont

Saját beállítások

6.2 Tulajdonos

6 Jogosultságok kezelése

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

PIN módosítása Adja meg az új PIN-kódot – Jogosultságok: hozzáférés a Saját beállítások; Szám-
láló lehívása menüpontokhoz

– Alapértelmezett PIN-kód: 1111

PIN rögzítve – Igen
– Nem

– Igen: A PIN beállítása megtörtént és használatban
van

– Nem: A PIN nincs használatban

6.3 Szakember menüpont

Saját beállítások

6 Jogosultságok kezelése

6.3 Szakember

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

PIN módosítása Adja meg az új PIN-kódot – Jogosultságok: Korlátozott hozzáférés a Saját beállí-
tások, Termékszámláló lekérdezése menüponthoz

– Alapértelmezett PIN-kód: 2222
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Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

PIN rögzítve – Igen
– Nem

– Igen: A PIN beállítása megtörtént és használatban
van

– Nem: A PIN nincs használatban

Felhasználói profil aktiválá-
sa

– Igen
– Nem

– Igen: A felhasználói profil aktiválása megtörtént és
használatban van

– Nem: A felhasználói profil aktiválása nem történt
meg

6.4 Kezelő menüpont

Saját beállítások

6 Jogosultságok kezelése

6.4 Kezelő

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

PIN módosítása Adja meg az új PIN-kódot – Nincs hozzáférés a Saját beállítások menüponthoz, a
Termékszámláló lekérdezéséhez, a Számláló lekérde-
zéséhez

– Alapértelmezett PIN-kód: 7777

PIN rögzítve – Igen
– Nem

– Igen: A PIN beállítása megtörtént és használatban
van

– Nem: A PIN nincs használatban

Felhasználói profil aktiválá-
sa

– Igen
– Nem

– Igen: A felhasználói profil aktiválása megtörtént és
használatban van

– Nem: A felhasználói profil aktiválása nem történt
meg

6.6 Zárolt termékek menüpont

Saját beállítások

6 Jogosultságok kezelése

6.6 Zárolt termékek

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

PIN módosítása Adja meg az új PIN-kódot Alapértelmezett PIN-kód: 8888

PIN rögzítve – Igen
– Nem

– Igen: A PIN beállítása megtörtént és a zárolt termé-
kek esetén használatban van

– Nem: A PIN nincs használatban

Felhasználói profil aktiválá-
sa

– Igen
– Nem

– Igen: A felhasználói profil aktiválása megtörtént és
használatban van

– Nem: A felhasználói profil aktiválása nem történt
meg
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6.7 Gép Be/Ki menüpont

Saját beállítások

6 Jogosultságok kezelése

6.7 A gép be-/kikapcsolása

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

PIN módosítása Adja meg az új PIN-kódot Alapértelmezett PIN-kód: 9999

PIN rögzítve – Igen
– Nem

– Igen: A PIN beállítása megtörtént és használatban
van

– Nem: A PIN nincs használatban

Felhasználói profil aktiválá-
sa

– Igen
– Nem

– Igen: A felhasználói profil aktiválása megtörtént és
használatban van

– Nem: A felhasználói profil aktiválása nem történt
meg
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11 TESTRESZABÁS ÉS ADATÁTVITEL

11.1 Áttekintés
Ebben a menüben a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

– Meglévő Franke médiafájlok alkalmazása az italokhoz, képernyőkímélőként vagy reklámhordozóként
– Saját médiafájlok átmásolása a gépre és azok megtekintése
– Saját médiafájlok alkalmazása az italokhoz, képernyőkímélőként vagy reklámhordozóként
– A különböző kezelési módok és a képernyőkímélő működésének konfigurálása
– Beállítások mentése
– Rendszeres biztonsági mentések készítése az Ön kávéfőző gépéről pendrive-ra
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11.2 Testreszabás és Adatátvitel menüszerkezet

Testreszabás és adatátvitel

1 Saját médiák kezelése

1.1 Médiák betöltése

1.2 Médiák mentése

1.3 Reklámhordozó

1.4 Termékképek

1.5 Képernyőkímélők

1.6 Audiofájlok

1.7 Pendrive leválasztása

1.8 Könyvtárstruktúra létrehozása

2 Megjelenítés beállítása

2.1 Italok aktiválása

2.2 Képkarusszel

2.3 Képernyőkímélő

2.4 Saját képernyőkímélők

2.5 Menükártyák

2.6 Reklámhordozó

2.7 Saját reklámhordozó

2.8 Audioszekvenciák

2.9 Saját audioszekvenciák

2.10 Quick Select rendezés

2.11 Cash Register rendezés

2.12 Saját termékképek

2.13 Alkalmazás konfigurálása

3 Adatok mentése/betöltése

3.1 Adatok mentése

3.2 Mentett adatok betöltése

3.3 XML-adatok mentése

3.12 Licenc betöltése
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A 4 Alapértelmezett értékek beállítása gombbal a kiválasztott paramétereket visszaállíthatja az előre beállított érté-
kekre.
Az 5 FPC importálása, 6 PKT importálása és 7 MMK importálása menüpontok aktiválódnak, ha egy érvényes források-
kal (FPC, PKT, ill. MMK) rendelkező pendrive-ot csatlakoztatnak
A 8 Pendrive kiadása funkció leválasztja a csatlakoztatott pendrive-okat. Ha van csatlakoztatott pendrive, a menü-
pont zöld színben, egyébként narancs színben jelenik meg.
A 9 Frissítési csomagok menüpont akkor aktív, ha a kávéfőző gép össze van kapcsolva a Franke Digital Services szol-
gáltatással.
A multimédiás funkciók csak az Inspire Me (ha van) és a Quick Select [} 31] üzemmódban használhatók.

11.3 A saját médiafájlokra vonatkozó követelmények

Médiafájlok Reklámképek (rek-
lámhordozók)

Termékképek Képernyőkímélő Videofájlok (reklámhordozók)

Méret 800 x 600 képpont 430 x 274 kép-
pont

800 x 600 kép-
pont

Max. 800 x 600 px (4:3) vagy
800 x 450 px (16:9)

Adatformátu-
mok

24 bites PNG 24 bites PNG és
adott esetben 8
bites alfacsatorná-
val

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

Bitráta: max. 200 kbps Képfrissí-
tés: max. 25 fps

Tárhely a pend-
rive-on

Mappa: \QML-
Files\rc\cus-
tom\images

Mappa: \QML-
Files\rc\cus-
tom\drinks

Mappa: \QML-
Files\rc\cus-
tom\screensavers

Mappa: \QML-Files\rc\cus-
tom\images

11.4 Multimédiás funkciók
– Alkalmazzon képfájlokat vagy videofájlokat reklámhordozóként.
– Alkalmazzon képfájlokat vagy videofájlokat képernyőkímélőként.

11.5 Kötelező könyvtárstruktúra a pendrive-on
Annak érdekében, hogy a kávéfőző gép gond nélkül felismerje a médiafájljait, be kell tartania egy bizonyos könyvtár-
struktúrát.

Könyvtárstruktúra létrehozása a gépen

1. Csatlakoztasson a géphez egy pendrive-ot.

2. Nyissa meg az Adatátvitel és testreszabás > 1 Sa-
ját médiák kezelése menüt.

3. Kattintson az 1.8 Könyvtárszerkezet létrehozása
menüpontra.

ð A könyvtárstruktúra létrejön a pendrive-on.
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Könyvtárstruktúra

[Meghajtó]\ QML-Files\ rc\ custom\ drinks

images

screensavers

11.6 Saját médiafájlok betöltése vagy törlése
A feltöltési folyamat az összes médiafájl esetében megegyezik.
Rendelkezésre álló tárhely: 50 MB
A képeknek az előírt mappastruktúrában kell elhelyezkedniük a pendrive-on, a megfelelő adatformátummal kell ren-
delkezniük, és megfelelő méretűnek kell lenniük. Lásd: A saját médiafájlokra vonatkozó követelmények.

Kívánt művelet Menüpont Információ/Kezelési utasítás

Médiafájlok gépre töltése 1.1 Médiák betöltése – Csatlakoztasson egy előírt könyvtárstruktúrával
rendelkező pendrive-ot.

– Válassza ki a legördülő menüben a médiatípust:
Reklámhordozók / Termékképek / Képernyőkímé-
lők / Audiofájlok)

– Válassza ki a médiafájlokat drag&drop módszer-
rel

– Nyomja meg a Mentés gombot

Médiafájlok mentése a gép-
ről

1.2 Médiák mentése – Csatlakoztasson egy pendrive-ot
– Válassza ki a médiafájl típusát
– Mentse a médiáfájlokat egyesével vagy egyszerre

a pendrive-ra

Médiafájlok törlése 1.3 Reklámhordozók

1.4 Termékképek

1.5 Képernyőkímélők

– Nyissa meg a kívánt menüt
– Válassza ki a már nem használt médiafájlokat

Távolítsa el a már nem használt médiafáj-
lokat a Törlés gombra koppintva

– Húzzon fel a kiválasztható médiafájlok közül
egyet egy már meglévő médiafájlra:

A meglévő médiafájl felülíródik

11.7 Saját reklámhordozók használata

11.7.1 Saját képernyőkímélő konfigurálása

Kívánt művelet Menüpont Információ/Kezelési utasítás

Médiafájlok használata 2.4 Saját képernyőkímélők – Az alsó részen koppintson a médiumra, amelyet
használni kíván

– Húzza felfelé a médiafájlt
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Kívánt művelet Menüpont Információ/Kezelési utasítás

Alkalmazott médiafájlok el-
távolítása

2.4 Saját képernyőkímélők – A felső részen koppintson a médiumra, amelyet már
nem akar használni

– Húzza lefelé a médiafájlt

Kiválasztás megtekintése 2.4 Saját képernyőkímélők – A kiválasztás ellenőrzéséhez válassza az Előnézet le-
hetőséget

Várakozási idő beállítása 2.4 Saját képernyőkímélők – A képernyőkímélő várakozási idejének beállításához
válassza az Idő módosítása lehetőséget

vagy

– Válassza A képernyőkímélő indítása a termékkészítés
után azonnal lehetőséget.

11.7.2 Saját reklámhordozók konfigurálása

Az aktivált reklámhordozók mindegyik ital esetén a Saját beállítások > 2 Italok beállítása menüpontban kapcsolhatók
be.

Kívánt művelet Menüpont Információ/Kezelési utasítás

Médiafájlok használata 2.7 Saját reklámhordozók – Az alsó részen koppintson a médiumra, amelyet
használni kíván

– Húzza felfelé a médiafájlt

Alkalmazott médiafájlok el-
távolítása

2.7 Saját reklámhordozók – A felső részen koppintson a médiumra, amelyet már
nem akar használni

– Húzza lefelé a médiafájlt

Kiválasztás megtekintése 2.7 Saját reklámhordozók – A kiválasztás ellenőrzéséhez válassza az Előnézet le-
hetőséget

Reklámhordozó aktiválása 2.7 Saját reklámhordozók – A kiválasztott reklámhordozó aktiválásához válassza
a Módosítás lehetőséget

11.7.3 Saját termékképek hozzárendelése

Mindegyik rendelkezésre álló termékhez egy képet kell hozzárendelni.
A képek aktiválása a Saját beállítások > Gép beállítása > Kezelési mód menüpontban végezhető el.
Azok a termékek, amelyekhez nem rendeltek hozzá képet, kép nélkül jelennek meg.
Vagy a Franke képeit, vagy a saját képeit alkalmazhatja, a két típust azonban nem lehet egymással keverni.

Kívánt művelet Menüpont Információ/Kezelési utasítás

Kép kiválasztása 2.12 Saját termékképek – Koppintson a képre
– Nyomja meg a Képválasztás gombot

Kép eltávolítása 2.12 Saját termékképek – Koppintson a képre
– Nyomja meg a Kép eltávolítása gombot

11.8 Alkalmazás konfigurálása
Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Verzió Példa: 3.30 Az aktuális verzió megjelenítése
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Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Alapértelmezett nyelv A beállított alapértelmezett nyelv megjelenítése. A beállí-
tott várakozási idő után a gép ismét erre a nyelvre vált.

11.8.1 Nyelvi beállítások

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Nyelv átállítása – Igen
– Nem

A nyelv átállításának aktiválása/deaktiválása

A nyelv átállítása időtúllépés mi-
att megszakadt

20–120 s Várakozási idő, amelyet követően a kávéfőző gép ismét a
Menü 1 Gép beállítása > 1.1 Nyelv menüben beállított
alapértelmezett nyelvre vált

1–6. nyelv – 1. nyelv: felugró
lista az elérhető
nyelvekkel/zász-
lókkal

– ...
– 6. nyelv: felugró

lista az elérhető
nyelvekkel/zász-
lókkal

A vevő számára megjelennek a max. 6 konfigurált nyelv
zászlói. A zászlók segítségével válthat az alapértelmezett
nyelvről a kívánt nyelvre

11.8.2 Tápérték-beállítások

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Tápértékadatok megjelenítése – Igen
– Nem

– Tápértékadatok megjelenítésének aktiválása/deakti-
válása

– A tápértékadatok a 4. menüpont Tápértékadatok fe-
jezetben adhatók meg

További tápértékadatok Tetszőleges szöveg
beírása

11.8.3 Fizetési lehetőségek

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Kiválasztás – Fémpénz
– Hitelkártya
– Ügyfélkártya
– Fizetés érintés-

mentes bankkár-
tyával

– Mobiltelefon
– Bankjegy

Előugró ablak megjelenítése – Igen
– Nem

Felugró ablak aktiválása/deaktiválása
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11.8.4 Italválogatás

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Válogatási séma kiválasztása – A rács feltöltése
– A kijelzési pozíció

átvétele a POP-
ból

Az italok kijelzési pozíciója

– A rács feltöltése: Az italok balról jobbra, hézagmen-
tesen helyezkednek el

– A kijelzési pozíció átvétele a POP-ból: Az italok a
POP-beli (Product Offering Package) pozíciójuknak
megfelelően jelennek meg. Ezáltal hézagok jöhetnek
létre a rácson

11.8.5 Development

Paraméter Értéktartomány Megjegyzések

Show Debug Output – Igen
– Nem

Debug kimenet megjelenítésének aktiválása/deaktiválá-
sa

11.9 Adatok mentése/betöltése

11.9.1 Adatok mentése

Kívánt művelet Menüpont Információ/Kezelési utasítás

Konfigurálás és médiafájlok
exportálása

3.1 Adatok mentése – Konfiguráció exportálása
– Franke médiafájlok mentése
– Saját médiafájlok mentése
– Pendrive leválasztása
– Fájlnév megjelenítése

11.9.2 Adatok betöltése

Kívánt művelet Menüpont Információ/Kezelési utasítás

Konfigurálás és médiafájlok
importálása

3.2 Mentett adatok betölté-
se

– A mentett adatok (konfiguráció, Franke médiafájlok,
saját médiafájlok) betöltése

– Pendrive leválasztása

11.9.3 XML-adatok mentése

Kívánt művelet Menüpont Információ/Kezelési utasítás

XML-adatok mentése 3.3 XML-adatok mentése Az üzemi adatok, például karbantartási adatok, hibapro-
tokollok vagy a termék- és a gépszámláló adatainak ex-
portálása

– Pendrive leválasztása
– Fájlnév megjelenítése
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11.9.4 Licenc betöltése

Kívánt művelet Menüpont Információ/Kezelési utasítás

Licenc betöltése 3.12 Licenc betöltése Licenc importálása

11.10 Alapértelezett értékek visszaállítása

Kívánt művelet Menüpont Információ/Kezelési utasítás

Alapértelmezett értékek be-
állítása

4 Alapértelmezett értékek
beállítása

A kiválasztott területeken az alapértelmezett értékek (pl.
változók és fix adatok) visszaállítása vagy a számláló (ter-
mék- és gépszámláló) és adatok (termék- és hibanapló,
fájlok) törlése

A módosításokat erősítse meg az Alkalmazás lehetőségre
kattintva

11.11 A konfigurációk aktiválása
Ha a frissítéseket (FPC, POP, szoftververzió stb.) a Jogosultságkiosztás vagy a Telepítés vezérlőpulton keresztül tele-
píti a kávéfőző gépre, akkor ezeket aktiválni kell a kávéfőző gépen. A kávéfőző gép Adatátvitel és testreszabás menü-
jében megtekinthetők a rendelkezésre álló frissítési csomagok.

ü Egy konfiguráció, FPC, POP vagy egy új szoftver-
verzió került letöltésre a Jogosultságkiosztás vagy
Telepítés vezérlőpulton keresztül a kávéfőző gép-
re.

1. Koppintson a Franke logóra.

2. Adja meg a PIN-kódot.

3. Nyomja meg az Ok gombot.

ð Az Adatátvitel és testreszabás menüje mellett
megjelenik a rendelkezésre álló frissítések
száma.

Szervizmenü

Testreszabás és adatátvitel

Tisztítás és karbantartás

3

4. Válassza ki az Adatátvitel és testreszabás menüt.

5. Válassza ki a 9 Frissítési csomagok menüpontot.

6. Válassza ki a kívánt frissítési csomagot, és
nyomja meg a Letöltés és importálás gombot.

ð Megtörténik a frissítési csomag importálása.

7. Nyomja meg a Telepítés gombot.

ð Megtörténik a frissítési csomag telepítése.
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12 HIBAELHÁRÍTÁS

12.1 Hibaüzenetek
Üzemzavar esetén a gép hibaüzenetet jelenít meg, amely az üzemzavar elhárításával kapcsolatos információkat tar-
talmaz.

Kezelő üzemmód
Kiszolgáló üzemmódban a hibákat színekkel kiemelt jelek jelenítik meg. További információkért koppintson a jelre.

2021-02-07
11:35

A zacctartály megtelt.

Már csak néhány kávétermék kiadása
lehetséges. Kérjük, ürítse ki a zacctartályt.

Zárás

2021-02-07
11:35

Önkiszolgáló mód
Önkiszolgáló módban a hibákat a kezelőfelület jobb felső sarkában megjelenő színes háromszög jelzi. További infor-
mációkért koppintson a szimbólumra.

10:53
2020-04-07

Ha a hiba az egész rendszert érinti, automatikus hibaüzenet jelenik meg. Súlyos hibák esetén a gépet újra kell indí-
tani.

a) Az újraindításhoz kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval .

b) Várjon egy percet, majd kapcsolja be ismét a gépet.

c) Ha nem indul el a gép, ellenőrizze a tápellátást.

d) Ha a gépet nem lehet újraindítani, illetve a hiba nem hárítható el, lépjen kapcsolatba a szerviztechnikusával.
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12.1.1 Hibaüzenetek színkódja

Átmeneti szünet

A rendszer működése még nem korlátozott

A rendszer működése korlátozott

Egyes alapanyagok, illetve valamennyi alapanyag le van tiltva

12.2 Hibaelhárítás a rendszerben
Hibaüzenet/probléma Lehetséges ok Teendő

E79 hibaüzenet Átfolyásmé-
rő hibája

A vízátfolyás zavara Ellenőrizze a víztartálynál ill. a vízcsatlakozó-
nál lévő csatolót

Ha a hibaüzenet egy termék kiadásakor jele-
nik meg, akkor valószínűleg a főzőmodul szi-
tája tömődött el

– Állítsa az őrlést durvább fokozatra és/
vagy csökkentse az őrlési mennyiséget

– Szerelje ki és öblítse át a főzőmodult
– Indítsa el a kávéfőző gép tisztítását

Az érintőképernyő nem rea-
gál megfelelően

A gép szoftvere túlterhelt A hibaelhárításra két lehetősége van:

– 1. lehetőség: Tartsa 10 másodpercig le-
nyomva a kezelőegység jobb oldalán lévő
piros gombot az újraindításhoz

– 2. lehetőség: Válassza le a kávéfőző gé-
pet az áramhálózatról. 1 perc elteltével
csatlakoztassa újra a kávéfőző gépet az
áramhálózatra. A bekapcsoláshoz nyom-
ja a kezelőegység jobb oldalán lévő piros
gombot

12.3 Tippek finom kávéitalok elkészítéséhez

TUDNIVALÓ
Rossz italminőség
A kávészemekben lévő olaj vékony olajrétegként rakódik le a kávébabtartály belső oldalán. A lerakódott olaj hamar
megavasodik, és elrontja az italok ízét.
a) Minden nap távolítsa el a kávébabtartály belső oldalán lévő olajréteget.

b) Ehhez száraz vagy csak vízzel megnedvesített kendőt használjon.

c) Ne használjon tisztítószereket, mert ezek megváltoztatják a kávé ízét.
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A kávébabtartályban a levegőcsere és hő hatására elillanak a kávészemekben lévő aromák. A minőség már 3 óra el-
teltével romlani kezd.

a) Óvja a kávészemeket a nedvességtől.

b) A kávébabot tartalmazó, felnyitott csomagolást légmentesen zárja le.

c) A kávébabot ne hűtőszekrényben vagy fagyasztószekrényben tárolja.

d) Csak annyi kávébabot töltsön be a kávébabtartályba, ami elegendő a következő 3 órára.

12.4 Segítség termékminőséggel kapcsolatos panaszok esetén
Probléma Lehetséges okok Lehetséges megoldás

A kávé íze alig érezhető Túl durvára van őrölve a kávé Állítsa az őrlést finomabb fokozatra Őrlési fo-
kozat beállítása [} 28]

Túl kevés a kávé Növelje a kávémennyiséget Italok beállítása

Túl alacsony a hőmérséklet Növelje a hőmérsékletet Italok beállítása

Öreg a kávé Használjon friss kávét

Nem megfelelő a kávébabtartály rete-
szelése

Ellenőrizze a kávébabtartály reteszelését Ká-
vébab betöltése

Furcsa a kávé íze Rossz az őrlés minősége Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal

Kis mértékű kávéfelhasználás Kevés kávébabot töltsön a kávébabtartályba

Megromlott a kávébab Cserélje ki a kávébabot

Tisztítószer-maradványok Öblítse ki a gépet

Szennyeződések a csészén Ellenőrizze a mosogatógépet

Rossz a vízminőség (klóros, kemény
stb.)

Ellenőriztesse a vízminőséget Vízminőség
[} 25]

Keserű a kávé Túl magas a hőmérséklet Csökkentse a kávé hőmérsékletét Italok beál-
lítása

Túl finomra van őrölve a kávé Állítsa be durvábbra az őrlési fokozatot Őrlési
fokozat beállítása [} 28]

Túl kevés a kávémennyiség Növelje a kávémennyiséget Italok beállítása

Túl sötétre van pörkölve a kávé Használjon világosabb pörkölésű kávét

Savanyú a kávé Túl alacsony a hőmérséklet Növelje a kávé hőmérsékletét Italok beállítá-
sa

Túl világosra van pörkölve a kávé Használjon sötétebb pörkölésű kávét

Túl durvára van őrölve a kávé Állítsa be finomabbra az őrlési fokozatot Őrlé-
si fokozat beállítása [} 28]
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13 ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

13.1 Az üzemen kívül helyezés előkészítése

1. Végezze el a gép automatikus tisztítását.

2. Ürítse ki a kávébabtartályt.

3. Tisztítsa meg a kávébabtartályt.

4. Tisztítsa meg a zacctartályt.

13.2 Átmeneti üzemen kívül helyezés (legfeljebb 3 hétig)

ü A gép a felhasználás helyén marad.

1. Végezze el a gép automatikus tisztítását. Tisztí-
tás [} 36]

2. Kapcsolja be az energiatakarékos üzemmódot.

3. Válassza le a gépet az elektromos hálózatról.

4. Ha a gép vízhálózatra csatlakozik, zárja el a vízel-
látást.

5. Tisztítsa meg a kiegészítő készülékeket.

6. Kapcsolja ki a kiegészítő készülékeket, majd vá-
lassza le őket az elektromos hálózatról.

13.3 Hosszú távú üzemen kívül helyezés

TUDNIVALÓ
A működőképesség romlása hosszú távú üzemen kívül helyezés és tárolás esetén
A későbbi újbóli üzembe helyezést feltétlenül ügyfélszolgálatunknak kell végeznie. A kávéfőző gépen karbantartást
kell végezni, telepíteni kell, és termékkészítés előtt ki kell tisztítani.
a) A szakszerű üzemen kívül helyezés és tárolás érdekében forduljon a Franke szervizcsapatához.

b) A vizet szerviztechnikussal engedtesse le a kávéfőző gépből.

c) 6 hónapnál hosszabb tárolási idő esetén elképzelhető, hogy az újbóli üzembe helyezés során javítást kell végez-
ni.

13.4 Szállítás és tárolás
Szállítás és tárolás során óvja a gépet a mechanikus károktól és a kedvezőtlen környezeti feltételektől.

Óvja a gépet a következőktől:

– Rázkódások
– Por
– Napsugárzás
– Eldőlés vagy felborulás
– Elcsúszás szállítás közben
– Fagy, ha a gép nincs teljesen leürítve

A következő feltételeknek kell teljesülniük:

– Megengedett tárolási hőmérséklet teljesen kiürített gép esetén: 5-32 °C
– Relatív páratartalom: max. 80 %
– Tartós és megfelelő stabilitás és rögzítés
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– A gép álló helyzetben van
– A gép üres és a rendszer le van ürítve
– A gép és a különálló részek be vannak csomagolva, lehetőleg az eredeti csomagolásban

13.5 Újbóli üzembe helyezés hosszabb tárolási vagy állásidő után

TUDNIVALÓ
Az állásból eredő károk
6 hónapnál hosszabb tárolási vagy állásidő után elképzelhető, hogy egyes alkatrészek már nem működnek kifogás-
talanul.
a) Gépének javítása és újbóli üzembe helyezése céljából vegye fel a kapcsolatot a szerviztechnikusával.
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14 A RÉSZEK ÁRTALMATLANÍTÁSA
Fogyóeszközök ártalmatlanítása

–   A kávébab és a kávézacc komposztálható.
– A nem használt tisztítószer ártalmatlanításával kapcsolatban vegye figyelembe a címkén található információt.
– A tisztítószertartályban vagy a csepegtetőtálcában lévő folyadékot öntse a csatornarendszerbe.

A gép és a készülékek ártalmatlanítása

A készülék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések elkülönített gyűjtéséről szóló, európai 2012/19/
EK irányelv (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) követelményeinek, és tilos a háztartási hulladékok-
kal együtt ártalmatlanítani.

Az elektronikus alkatrészeket külön ártalmatlanítsa.

A műanyag alkatrészek ártalmatlanítását a jelölésüknek megfelelően végezze.

A kávéfőző gép szállítását két ember végezze.
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15 MŰSZAKI ADATOK
Készüléktípus S700 (FCS4067)

Méretek szélesség/magasság/mélység (mm) 340/540/600

Súly (kg) 38

Kávébabtartály töltési mennyisége, egy őrlőmű (kg) 1,8

Zajkibocsátás (dB(A)) < 90

Környezeti hőmérséklet (°C) 10-32

Páratartalom (%) Max. 80

Külső szennyvíztartály befogadóképessége (l) 16

Zacctartály töltőmennyisége (választható funkció: zaccki-
dobás)

60-110 pogácsa, az őrlési mennyiségtől függően

Forróvízforraló Térfogat (l): 0,9

Üzemi nyomás (bar): 12

Teljesítmény 220-240 V esetén (W): 2500

Teljesítmény 208 V esetén (W): 2500

Gőzforraló Térfogat (l): 1,7

Üzemi nyomás (bar): 3

Teljesítmény 220-240 V esetén (W): 3000

Teljesítmény 208 V esetén (W): 2 x 2450

15.1 Teljesítményadatok a DIN 18873-2:2016-02 szabvány szerint
Óránkénti teljesítmény Szimpla elkészítés

(Csésze/óra)

Dupla elkészítés

(Csésze/óra)

Eszpresszó 160 238

Kávé/krémkávé 109 141

Forró víz (200 ml) 164 -

15.2 Az elektromos csatlakozás adatai
Feszültség Hálózati csatlakozó Teljesítmény (max.) Biztosíték Frekvencia

200 V 2LPE 4800 W 30 A 50-60 Hz

200–220 V 2LPE 4500-5100 W 30 A 60 Hz

220–240 V 1LNPE 5000-6000 W 30 A 50-60 Hz

220–240 V 2LPE 5000-6000 W 30 A 50-60 Hz

220–240 V 3LPE 6300-8500 W 30 A 50-60 Hz

380 V 3LPE 6300 W 30 A 50 Hz

380–415 V 3LPE 6800-7800 W 30 A 50-60 Hz
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