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Pirms darba ar ierīci izlasiet lietošanas instrukciju.

Glabājiet instrukciju ierīces tuvumā un, pārdodot vai no-
dodot ierīci citai personai, nododiet instrukciju nākama-
jam lietotājam.
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1 JŪSU DROŠĪBAI

1.1 Atbilstoša lietošana

1.1.1 Kafijas automāts
–  S700 ir profesionāla dzērienu gatavošanas iekārta izmantošanai ēdināšanas uzņēmumos, birojos vai līdzīgā vi-

dē.
– S700 paredzēts izmantot dzērienu pagatavošanai, ievērojot šo instrukciju un tehniskos datus.
– S700 paredzēts izmantot tikai iekštelpās.

Ievērībai
– S700 nav piemērots izmantošanai ārpus telpām.

1.1.2 Papildierīces

Tasīšu sildītājs
– Tasīšu sildītājs paredzēts vienīgi dzērienu pagatavošanai nepieciešamo kafijas tasīšu un glāžu iepriekšējai uzsil-

dīšanai.

Ievērībai
– Papīra vai plastmasas dzērienu traukus nedrīkst izmantot. Tasīšu sildītājs nav paredzēts trauku dvieļu vai citu

dvieļu žāvēšanai. Uzsildāmās tasītes nav jāapsedz.

Norēķinu sistēma
– Atkarībā no versijas norēķinu sistēmu var izmantot dažādiem maksāšanas veidiem. Piemēri: norēķināšanās ar

monētām, karti vai mobilo maksāšanas sistēmu.

1.2 Kafijas automāta izmantošanas priekšnoteikumi
– S700 paredzēts izmantošanai tikai apmācītam personālam vai pašapkalpošanās zonās.
– Automāti pašapkalpošanās zonā ir pastāvīgi jāuzrauga, lai pasargātu to lietotājus.
– Katram S700 lietotājam jāizlasa un jāsaprot šī instrukcija. Tas neattiecas uz izmantošanu pašapkalpošanās zo-

nā.
– S700 un papildierīču ekspluatāciju sāciet tikai pēc tam, kad esat pilnībā izlasījuši un sapratuši šo instrukciju.
– Nelietojiet S700 un papildierīces, ja nepārzināt funkcijas.
– Nelietojiet S700, ja S700 pievienojuma kabeļi vai papildierīces ir bojātas.
– Nelietojiet S700, ja S700 vai papildierīces nav iztīrītas vai uzpildītas, kā paredzēts.

– S700 vai papildierīces nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.
– Bērni un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai

pieredzes un zināšanu trūkumu drīkst lietot S700 un papildierīces tikai citas
personas uzraudzībā vai pēc tam, kad par drošību atbildīgā persona ir sniegusi
pietiekamus norādījumus, un nedrīkst spēlēties ar S700 un papildierīcēm.

– Bērni nedrīkst veikt S700 un papildierīču tīrīšanu.
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1.3 Drošības norāžu skaidrojums
Lai pasargātu cilvēkus un inventāru, jāievēro drošības norādes.

Simbols un signālvārds apzīmē riska pakāpi.

BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS apzīmē iespējami draudošu bīstamību. Ja tā netiek novērsta, var rasties smagi sa-
vainojumi vai iestāties nāve.

UZMANĪBU
UZMANĪBU apzīmē iespējamu risku. Ja tas netiek novērsts, var gūt vieglus vai niecīgus savainoju-
mus.

IEVĒRĪBAI
NORĀDE pievērš uzmanību iekārtas bojājumu riskiem.

1.4 Riski, lietojot kafijas automātu

BRĪDINĀJUMS
Ugunsgrēka risks
Tīkla kabelis elektriskās pārslodzes dēļ var sakarst un izraisīt aizdegšanos.
a) Kafijas automāta pieslēgšanai pie strāvas padeves neizmantojiet vairāku rozešu pieslēgumvietu, sadalītāju ar vai-

rākām rozetēm vai pagarinātāja kabeli.

BRĪDINĀJUMS
Dzīvības apdraudējuma risks strāvas trieciena dēļ
Bojāti tīkla kabeļi, vadi vai kontaktdakšas var izraisīt strāvas triecienu.
a) Nesavienojiet bojātus tīkla kabeļus, vadus vai kontaktdakšas ar elektrotīklu.

b) Nomainiet bojātos tīkla kabeļus, vadus vai kontaktdakšas. 
Ja elektrotīkla kabelis ir fiksēti uzstādīts, sazinieties ar servisa tehniķi. Ja tīkla kabelis nav stingri uzmontēts, pa-
sūtiet un izmantojiet jaunu oriģinālo tīkla kabeli.

c) Uzmaniet, lai aparāts un tīkla kabelis neatrastos karstu virsmu tuvumā, piemēram, gāzes, elektriskās plīts vai
krāsns tuvumā.

d) Uzmaniet, lai tīkla kabelis netiktu kaut kur iespiests vai neatrastos uz asām šķautnēm.

e) Kad ierīci atvienojat no elektrotīkla, vienmēr velciet tikai aiz kontaktdakšas; nevelciet aiz vada.

BRĪDINĀJUMS
Dzīvības apdraudējuma risks strāvas trieciena dēļ
Aparātā iekļuvis šķidrums/mitrums vai noplūde var izraisīt strāvas triecienu.
a) Neuzstādiet aparātam šķidruma vai tvaika sprauslu.

b) Nelejiet šķidrumus uz aparāta.

c) Neiemērciet aparātu šķidrumā.

d) Atvienojiet aparātu no elektrotīkla noplūdes vai tajā iekļuvuša šķidruma/mitruma gadījumā.



Franke Kaffeemaschinen AG Jūsu drošībai | 1

Lietošanas instrukcija S700 7

BRĪDINĀJUMS
Dzīvības apdraudējuma risks strāvas trieciena dēļ
Nepienācīgi veikti darbi, remonti vai elektroierīču apkopes darbi var izraisīt strāvas triecienu.
a) Elektrosistēmas daļu remonts jāveic servisa tehniķim, izmantojot oriģinālās rezerves daļas.

b) Apkopes darbus drīkst veikt tikai autorizētas personas ar atbilstošu kvalifikāciju.

BRĪDINĀJUMS
Applaucēšanās risks
Skalošanas laikā no sistēmas kanāliem izplūst karsts ūdens.
a) Šajā laikā nedrīkst atrasties tiešā izplūdes kanālu tuvumā.

b) Nenovietojiet uz pilienu savācējtrauka režģa nekādus priekšmetus.

c) APPLAUCĒŠANĀS GADĪJUMĀ: Nekavējoties atdzesējiet savainojumu un atkarībā no apdeguma pakāpes konsul-
tējieties ar ārstu.

BRĪDINĀJUMS
Applaucēšanās risks
Karsti dzērieni var izraisīt applaucēšanos.
a) Rīkojoties ar karstiem dzērieniem, ievērojiet piesardzību.

b) Izmantojiet tikai piemērotus dzērienu traukus.

BRĪDINĀJUMS
Applaucēšanās risks
Tīrīšanas laikā rodas karsti šķidrumi un tvaiks, un tie var izraisīt applaucēšanos.
a) Šajā laikā nedrīkst atrasties tiešā izplūdes kanālu tuvumā.

BRĪDINĀJUMS
Savainošanās risks
Ja pupiņu tvertnē vai dzirnavās iekļūst svešķermeņi, no ierīces var tikt izsviestas drumslas, tādējādi radot ievainoju-
mus.
a) Neievietojiet pupiņu tvertnēs vai dzirnavās nekādus priekšmetus.

UZMANĪBU
Tīrīšanas līdzekļa radīts kairinājums
Tīrīšanas tabletes, piena sistēmu tīrīšanas līdzeklis un atkaļķotājs var radīt acu un ādas kairinājumu.
a) Ievērojiet riska norādes uz tīrīšanas līdzekļu etiķetēm.

b) Nepieļaujiet saskari ar acīm un ādu.

c) Pēc saskares ar tīrīšanas līdzekli nomazgājiet rokas.

d) Tīrīšanas līdzekļi nedrīkst nonākt dzērienos.
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UZMANĪBU
Veselības apdraudējums, ja veidojas mikrobi
Ja tīrīšana nav pietiekama, pārtikas produktu atliekas var nogulsnēties iekārtā un izplūdes kanālos, piesārņojot dzē-
rienus.
a) Nelietojiet iekārtu, ja tā nav iztīrīta atbilstoši instrukcijai.

b) Tīriet iekārtu katru dienu atbilstoši instrukcijai.

c) Informējiet apkalpojošo personālu par nepieciešamajiem tīrīšanas pasākumiem.

UZMANĪBU
Veselības apdraudējums, ja veidojas mikrobi
Ilglaicīgi nelietojot ierīci, tajā var rasties nosēdumi.
a) Pēc garāka lietošanas pārtraukuma (vairāk nekā 2 dienas) iztīriet iekārtu.

UZMANĪBU
Pelējuma veidošanās
Uz kafijas biezumiem var veidoties pelējums.
a) Vismaz reizi dienā iztukšojiet un iztīriet biezumu tvertni.
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2 SIMBOLU SKAIDROJUMS

2.1 Instrukcijā lietotie simboli

2.1.1 Skaidrojums

Simbols Apraksts

Notīriet komponentus, izmantojot 5 soļu metodi

Šis simbols apzīmē ieteikumus un plašāku informāciju

Rīcības soļa priekšnoteikumi

Rīcības soļa rezultāts vai starprezultāts

2.2 Programmatūras simboli

2.2.1 Simboli navigācijai un lietošanai

Simbols Apzīmējums Apraksts

Atcelšanas taustiņš Atcelt pagatavošanu

Lapa uz priekšu/atpakaļ Pāršķirt izvēlnes ar vairākām lapām

Palaišanas taustiņš Sākt pagatavošanu

Iztvaicēšanas taustiņš Sākt iztvaicēšanu

2.2.2 Informācijas paneļa un vadības skārienpaneļa simboli

Ja informācijas panelī ir izgaismots simbols, pieskaroties šim simbolam, var atvērt papildinformācijas un norādījumu
sadaļu. Ja radusies kļūda, meklējiet palīdzību sadaļā Kļūdu novēršana [} 60].

Simbols Apzīmējums Apraksts

Franke logotips Atvērt apkopes līmeni

Pupiņa kreisajā/labajā pusē Dzirnavas aktīvas
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Simbols Apzīmējums Apraksts

Dubultais dzēriens Pagatavot divreiz lielāku dzēriena daudzumu (dubultā dzērienu pade-
ve)

Malta kafija

Enerģijas taupības režīms Pārslēgt automātu enerģijas taupības režīmā

Kopt/tīrīt Iekārta jāiztīra vai jāveic iekārtas apkope

Skalot Iekārta jāizskalo vai tā tiek skalota

Biezumu tvertne Jāiztukšo biezumu tvertne

Durvis Durtiņas ir atvērtas

Norēķins Norēķins aktivēts

First Shot Sistēmas uzsildīšana

Serviss/iestatīšana/admi-
nistrēšana

Spilgtums Iestatīt spilgtumu

Individualizēšana Pielāgot dzērienus un attēlojumu

Ekrānsaudzētājs

Reklāmattēli

Izlase Izlases taustiņš, kam var piešķirt bieži lietotu funkciju

Dzēriens

Kafijas pupiņa Pupiņu tvertne ir tukša vai nav pareizi ievietota

Informācija
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Simbols Apzīmējums Apraksts

Notikumu žurnāls Notikumu un kļūdu ziņojumu saraksts

Atsevišķu dzērienu skaitī-
tājs

Neaktīvs

Datu pārsūtīšana Tiek pārsūtīti dati

2.2.3 Kļūdu ziņojumu attēlojums
Nevar pagatavot atzīmētos dzērienus. Nospiediet izgaismoto simbolu informācijas panelī, lai atvērtu kļūdas ziņoju-
mu.

Espreso Dubultais espreso 2 espreso

Café Crème Tvaiks Tējas ūdens

Ja kļūda ietekmē visu sistēmu, kļūdas ziņojums tiek parādīts automātiski.

Durtiņas atvērtas

Durtiņas ir atvērtas. Lūdzu, aizveriet
durtiņas.

Kļūdu ziņojumu krāsu kods

Īslaicīgs pārtraukums

Sistēma joprojām darbojas bez ierobežojumiem

Sistēma darbojas ar ierobežojumiem

Daži vai visi resursi ir bloķēti
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3 PIEGĀDES KOMPLEKTS
Preces nosaukums Preces numurs

Kafijas automāts S700 (FCS4067)

Rokasgrāmatu komplekts 560.0536.141

Tīrīšanas tabletes (100 gab.) 567.0000.010

Tīrīšanas tabletes (Ķīna) 567.0000.016

Tīrīšanas tabletes (ASV/Kanāda) 567.0000.002

Piena sistēmu tīrīšanas līdzeklis (dozators) 567.0000.005

Piena sistēmu tīrīšanas līdzeklis (dozators) (ASV/Kanā-
da/Meksika)

567.0000.006

Mērtrauks 1000 ml 560.0002.653

Tīrīšanas sukas 560.0003.728

Tīrīšanas ota 560.0003.716

Mikrošķiedras drāniņa 560.0002.315

Aeratora/caurules atslēga 560.0522.696

Pilienu režģa pagarinājums 560.0484.609

Pilienu režģa pagarinājums

(Papildiespēja: viendaļīgs pilienu režģa pagarinājums
(ASV))

560.0574.078
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4 IDENTIFICĒŠANA

4.1 Datu plāksnīšu novietojums

4.1.1 Kafijas automāts

Kafijas automāta datu plāksnīte atrodas sieniņas iekšpusē labajā pusē.

4.1.2 CW (opcija)

Tasīšu sildītāja datu plāksnīte atrodas iekšpusē pie aizmugures sieniņas.

4.1.3 AC200 (opcija)

AC200 datu plāksnīte atrodas izvelkamā elementa kreisajā pusē.
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4.2 Modeļa kods

4.2.1 Kafijas automāts

Modeļa kods Apraksts

1G 1 dzirnaviņas

2G 2 dzirnaviņas

1IC Iced Coffee Module

H1 Karstā ūdens izplūdes kanāls, kreisā puse

S2 Autosteam (tvaika sprausla ar temperatūras sensoru)

S3 Autosteam Pro (tvaika sprausla ar temperatūras sensoru un programmējamu piena putu konsisten-
ci)

S700 Kafijas automāts (pusautomāts)

Konstrukcijas sērija: S

Modeļa lielums: 700

4.2.2 Papildierīces

Modeļa kods Apraksts

AC Norēķinu sistēma

CC Naudas maiņas automāts (coin changer)

CL Bezskaidras naudas (cashless)

CV Monētu pārbaudītājs (coin validator)

CW Tasīšu sildītājs
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5 IEKĀRTAS APRAKSTS

5.1 Kafijas automāts
Lai jūs iegūtu pārskatu par savu iekārtu, šajā nodaļā aprakstīts kafijas automāta konfigurācijas piemērs. Ņemiet vē-
rā, ka atkarībā no konfigurācijas jūsu ierīce var izskatīties citādi.

Durtiņu slēdzene

Izplūdes kanāls ar manuālu
augstuma iestatīšanu

Pupiņu tvertne

Karstā ūdens izplūdes
kanāls

Vadības panelis (skārienekrāns
8")

Tvaika sprausla (opcija)

Pilienu savācējtrauks ar režģi

Iepildes vāks

5.1.1 Standarta
– 8" skārienekrāns
– Dzirnavas (aizmugurē pa kreisi)
– Karstā ūdens izplūdes kanāls (kreisā puse)
– iQFlow
– Ūdens pieslēgums
– Videofailu atbalsts
– Kājas, 40 mm

5.1.2 Opcijas
– Otras dzirnavas (priekšpusē pa kreisi un aizmugurē)
– Iced Coffee Module (priekšā pa labi)
– Autosteam (tvaika sprausla ar temperatūras sensoru)
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– Autosteam Pro (tvaika sprausla ar temperatūras sensoru un programmējamu piena putu konsistenci)
– Biezumu izmešana
– Kanniņai paredzēts izplūdes kanāls
– Noslēdzama pupiņu tvertne
– First Shot
– Kājas, 7 mm
– Regulējamās kājiņas, 70 mm
– Regulējamās kājiņas, 100 mm
– TDS sensors
– Franke Digital Services
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5.1.3 Kafijas automāta komponenti

Pupiņu tvertneDzirnavu regulēšanas poga

Karstā ūdens modulis

Pilienu savācējtrauks ar režģiNotekūdeņu tvertne (opcija)

Biezumu tvertne

Iced Coffee Module (opcija)
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5.2 Papildierīces

5.2.1 Iced Coffee modulis

– Iced Coffee modulis atrodas kafijas automāta priekšējā labajā pusē.
– Iced Coffee modulis aktīvi dzesē svaigi pagatavoto kafiju līdz temperatūrai, kas zemāka par 40 °C.
– Moduli var izvēlēties kā opciju, un to nevar uzstādīt vēlāk.
– Iced Coffee moduļa tīrīšana ir integrēta esošajos kafijas automāta tīrīšanas procesos. Šādi nav vajadzīgs papil-

du tīrīšanas darbs ar rokām, kā arī nav vajadzīgs atsevišķs tīrītājs.

Ledus kafijaAtdzesēts
espreso

Auksts Americano Atdzesēta late kafijaAtdzesēts kapučīno Atdzesēta late makjato

Ar Iced Coffee moduli var pagatavot daudzus jaunus dzērienus, piem., Iced Espresso, Iced Coffee un Iced America-
no. Šos dzērienus var kombinēt arī ar pienu, piena putām un/vai sīrupu.
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5.2.2 Tasīšu sildītājs (opcija)

Lai iegūtu optimālu kafijas garšu, nepieciešamas iepriekš uzsildītas tasītes. Tasīšu sildītājs ar četriem apsildāmiem
plauktiem ir optimāli pielāgots jūsu kafijas automātam.

5.2.3 Norēķinu sistēma
Norēķinu sistēma kalpo maksāšanas procesa veikšanai un norēķinu datu apkopošanai.

Saskarnes:

– VIP
Samaksas sistēmas:

– monētu pārbaudītājs
– naudas maiņas automāts
– karšu nolasīšanas ierīces

5.3 Lietošanas režīmu pārskats
Piemērotais lietošanas režīms ir atkarīgs no tā, kā lietojat kafijas automātu, no dzērienu sortimenta un klientu vēl-
mēm. 
Jūsu servisa tehniķis palīdzēs iestatīt piemērotu lietošanas režīmu.
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5.3.1 Vadības skārienpanelis

Espreso Dubultais espreso 2 espreso

Café Crème Tvaiks Tējas ūdens

1 2

1 Nospiežot uz Franke logotipa, var pārslēgties no
apkopes līmeņa uz dzērienu izvēli un otrādi

2 Pāršķirt uz priekšu vai atpakaļ

5.3.2 Lietošanas režīms Cash Register

Café Crème Ristreto Tējas ūdens

Espreso Dubultais espreso

Cash Registerir lietošanas režīms ar apkalpošanu. Kamēr kafijas automāts pagatavo vienu dzērienu, jūs varat pievie-
not jau nākamos pasūtījumus.

Vadības skārienpaneļa uzbūve
– 1. līmenis: dzērienu izvēle, līdz 5 lapām. Josla, kurā redzami pieejamie dzērieni, pagatavošanas statuss un gaidī-

šanas saraksts
– 2. līmenis: 4, 9 vai 16 dzērienu taustiņi katrā lapā

Individuālie pielāgojumi
– Rādījums: 2x2, 3x3 vai 4x4 dzērieni vienā lapā
– Attēlojums: fotoreālistisks, zīmēts
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5.3.3 Lietošanas režīms Quick Select

Espreso Dubultais espreso 2 espreso

Café Crème Tvaiks Tējas ūdens

Lietošanas režīms Quick Select ir pašapkalpošanās zonas standarta iestatījums. Klients izvēlas dzērienu un nākama-
jā solī var to pielāgot, ja ir aktivētas dzērienu papildiespējas.

Vadības skārienpaneļa uzbūve
– 1. līmenis: dzērienu izvēle līdz 5 lapām, 6, 12 vai 20 dzērienu taustiņi katrā lapā
– 2. līmenis: dzēriena pielāgošana, dzērienu opciju izvēle, pagatavošanas sākšana

Individuālie pielāgojumi
– Rādījums: 2x3, 3x4 vai 4x5 dzērieni vienā lapā
– Credit Mode aktivēšana;
– Individuāls dzērienu izkārtojums

5.3.4 Apkopes režīmu kombinācija ar Credit Mode

Režīms Credit Mode darbojas ar jebkuru apkopes režīmu un vadības panelī padara redzamas dzērienu cenas, kredī-
tu un trūkstošo kredītu.

Ja ir iestatīts režīms Credit Mode, tad statusā Drink Selection nevar pievienot dzēriena papildiespējas. 
Režīmu Credit Mode var aktivēt izvēlnes Mani iestatījumi sadaļā 1 Iestatīt iekārtu > 1.12 Norēķins. Izvēlieties Aktivēt
norēķinu.

Espreso Dubultais espreso 2 espreso

Café Crème Tvaiks Tējas ūdens

4,00 CHF 4,00 CHF4,00 CHF

4,00 CHF4,00 CHF 4,00 CHF

Kredīts: 6 CHF

Rādījums
– Dzērienu cenas
– Kredīts
– Trūkstošais kredīts
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5.4 Franke Digital Services (opcija)
Izstrādāti Franke kafijas automātu klāstam, mūsu digitālie pakalpojumi nodrošina jums kontroli un skaidru pārskatu
par visām aktivitātēm un kafijas automātu informāciju. Centralizēti vadīta attālinātā apkope, kā piem., programmatū-
ras un konfigurācijas atjauninājumi, aiztaupa iejaukšanās nepieciešamību uz vietas.

Plašāku informāciju jautājiet savam Franke servisa tehniķim vai meklējiet Franke mājas lapā.
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6 UZSTĀDĪŠANA

6.1 Priekšdarbi
– Kafijas automāta elektrotīkla pieslēgumam jābūt aprīkotam ar noplūdes strāvas aizsargslēdzi (FI).
– Katram strāvas pievada polam jābūt atvienojamam ar slēdzi.
– Ūdens pieslēgumam ir jāatbilst Prasības ūdensapgādei [} 24], kā arī vietējiem un nacionāliem likumiem un no-

teikumiem.
– Kafijas automāts ir jāpievieno ūdensvadam, izmantojot piegādes komplektā iekļauto šļūteņu komplektu. Neiz-

mantojiet šļūtenes, kas nav iekļautas piegādes komplektā.
– Nodrošiniet ergonomisku un stabilu pamatni (min. celtspēja 150 kg). Vadības panelim jāatrodas acu augstumā.

Priekšdarbiem jābūt pabeigtiem, pirms ierodas servisa tehniķis, lai uzstādītu jūsu kafijas automātu. Jūsu servisa teh-
niķis uzstādīs kafijas automātu un uzsāks pirmreizējo ekspluatāciju. Viņš instruēs jūs par pamatfunkcijām.

6.2 Izmēri
Visi izmēri ir norādīti mm.
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IEVĒRĪBAI
Bojājumi pārkaršanas dēļ
Ja attālums līdz sienai un uz augšu ir pārāk mazs, automātā var uzkrāties siltums, kas var izraisīt traucējumus.
a) Ievērojiet norādītos iebūvēšanas izmērus un attālumus.

b) Gādājiet, lai norādītās zonas būtu brīvas.

Minimālie attālumi
– No aizmugures sienas: 50 mm
– Uz augšu: 200 mm (lai piepildītu un izņemtu pupiņu tvertni)
– Pa labi: 100 mm (durtiņu atvēršanai)

Izmantojot papildus pieejamās regulējamās kājiņas, iespējams kompensēt pamatnes nelīdzenumus vai augstumu
starpību.

6.2.1 Regulējamās kājiņas
Ja, pasūtot kafijas automātu, netika izvēlēta cita opcija, piegādes komplektā ir iekļautas kājiņas ar fiksētu 40 mm
augstumu. Papildus pēc izvēles ir pieejamas regulējamas kājiņas ar 70 vai 100 mm augstumu. Ir pasūtāmas arī kāji-
ņas ar fiksētu 7 mm augstumu.

Izmantojot regulējamās kājiņas, iespējams kompensēt pamatnes nelīdzenumus vai augstumu starpību.

6.3 Prasības ūdensapgādei

6.3.1 Ūdens pieslēgums

Ūdens spiediens 0,8-8,0 bar

Plūsmas ātrums >100 ml/s

Ūdens temperatūra <25 °C

Savienojums ar ūdens pieslēgumu Uzmavuzgrieznis G 3/8" un metāla šļūtene l = 1500 mm

Pieslēgt, izmantojot tikai komplektācijā iekļauto šļūteņu
komplektu
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– Ūdens pieslēgumam ir jāatbilst tehnisko datu prasībām, kā arī vietējiem noteikumiem un valsts noteikumiem.
– Ūdens pieslēgums jānodrošina pret atplūdi.
– Ūdens pieslēgumam ir jābūt aprīkotam ar noslēgkrānu un pārbaudāmu pretvārstu, pirms kura jāuzstāda filtrs.

Filtram jābūt noņemamam, lai veiktu tīrīšanu.
– Ūdeni nedrīkst padot no ēkas atkaļķošanas iekārtas.
– Filtrs ar min. 100 šūnām uz collu (UL)

6.3.2 Ūdens kvalitāte

Kopējā cietība: 4–8° dH GH (Vācijas kopējā cietība)

7–14° fH GH (Francijas kopējā cietība)

4,2-8,3 GPG

70–140 ppm (mg/l)

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

Skābju saturs/pH vērtība 6,5–7,5 pH

Hlora saturs < 0,5 mg/l

Hlorīdu saturs < 30 mg/l

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

Elektriskā vadītspēja (izmērītā) 50–200 μS/cm (mikrosīmensi)

Dzelzs saturs < 0,3 mg/l

– Krāsa: dzidra
– Garša: svaiga un tīra garša
– Smaka: bez jūtamas smakas
– Ūdenī nav rūsas daļiņu
– Reversā osmoze: Izšķīdušo cieto daļiņu saturam ūdenī ir jābūt vismaz 30–50 ppm (30–50 mg/l), lai izvairītos no

boilera pārpildīšanas.

Korozijas riska novērtēšana
Novērtēšanai var izmantot šādu formulu:

Aprēķinātā vadītspēja = izmērītā vadītspēja [μS/cm] – (izmērītā kopējā cietība[° dH GH] x konstante)

– Izmērītā vadītspēja, μS/cm
– Izmērītā kopējā cietība, ° dH GH
– Konstante = 30 [μS/cm]/[ ° dH GH]

Aprēķinātā vadītspēja Korozijas risks

<200 μS/cm neliels

200–500 μS/cm palielināts

>500 μS/cm liels

Aprēķina piemērs:
– Izmērītā vadītspēja 700 μS/cm
– Izmērītā kopējā cietība 18° dH GH
– Aprēķinātā vadītspēja = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

Aprēķina rezultāts ir 160 μS/cm jeb zems korozijas risks.
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6.3.3 Ūdens notece
– Notekšļūtene: D = 20 mm, L = 2000 mm
– Pieslēgums pie zemāk izvietota sifona
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7 PIEPILDĪŠANA UN IZTUKŠOŠANA

7.1 Pupiņu iebēršana

BRĪDINĀJUMS
Savainošanās risks
Ja pupiņu tvertnē vai dzirnavās iekļūst svešķermeņi, no ierīces var tikt izsviestas drumslas, tādējādi radot ievainoju-
mus.
a) Neievietojiet pupiņu tvertnēs vai dzirnavās nekādus priekšmetus.

IEVĒRĪBAI
Slikta dzērienu kvalitāte
Kafijas pupiņu eļļa nogulsnējas uz pupiņu tvertnes iekšējām sieniņām, veidojot plānu eļļas kārtiņu. Eļļa ātri kļūst ve-
ca un pasliktina dzērienu kvalitāti.
a) Katru dienu notīriet eļļas kārtiņu no pupiņu tvertnes iekšējām sieniņām.

b) Šim nolūkam izmantojiet sausu vai tikai ūdenī samitrinātu drānu.

c) Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, jo tie var pārveidot kafijas garšu.

1. Noņemiet pupiņu tvertnes vāku.

2. Ieberiet kafijas pupiņas.

3. Uzlieciet vāku.

7.2 Maluma pakāpes iestatīšana
Maluma pakāpes maiņa ietekmē kafijas daudzumu. Tāpēc pēc maluma pakāpes iestatīšanas jākalibrē dzirnaviņas.
Ja nepieciešams, katrām dzirnaviņām var iestatīt maluma pakāpi. Taisnstūra simbols apzīmē iestatīšanas pogas at-
bilstību dzirnavām.
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1. Atveriet durtiņas.

 

2. Izskrūvējiet spārnskrūvi pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam. Noņemiet sarkano aizsarg-
plāksni.

 

3. Ar iestatīšanas pogu iestatiet maluma pakāpi.

ð  Rupjākam malumam: grieziet iestatīša-
nas pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības vir-
zienam.

 

ð  Smalkākam malumam: grieziet iestatī-
šanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā.

 

4. Uzbīdiet sarkano aizsargplāksni uz iestatīšanas
pogām. Pievelciet spārnskrūvi pulksteņrādītāju
kustības virzienā.

7.3 Pupiņu tvertnes iztukšošana

1. Izvelciet bīdāmo fiksatoru uz priekšu līdz atdurei. 2. Noņemiet pupiņu tvertni, ceļot to uz augšu.

3. Iztukšojiet, iztīriet un izžāvējiet pupiņu tvertni.
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4. Uzlieciet pupiņu tvertni. 5. Iebīdiet bīdāmo fiksatoru līdz atdurei.

IEVĒRĪBAI
Traucēta darbība
Ja pupiņu tvertne netiek pareizi nofiksēta, var pasliktināties kafijas automāta darbība un dzērienu kvalitāte.
a) Bīdāmo fiksatoru iebīdiet līdz atdurei.

7.4 Biezumu tvertnes iztukšošana

IEVĒRĪBAI
Pelējuma veidošanās
Uz kafijas biezumiem var veidoties pelējums.
a) Vismaz reizi dienā iztukšojiet un iztīriet biezumu tvertni.

1. Atveriet durtiņas.

ð Vadības panelī parādās ziņojums Durtiņas at-
vērtas.

2. Izņemiet biezumu tvertni.

3. Iztukšojiet, iztīriet un izžāvējiet biezumu tvertni.

4. Ielieciet biezumu tvertni un aizveriet durtiņas.
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8 DZĒRIENU PADEVE
BRĪDINĀJUMS

Applaucēšanās risks
Karsti dzērieni var izraisīt applaucēšanos.
a) Rīkojoties ar karstiem dzērieniem, ievērojiet piesardzību.

b) Izmantojiet tikai piemērotus dzērienu traukus.

8.1 Dzērienu padeve Quick Select režīmā

1. Nolieciet zem izplūdes kanāla piemērotu dzērie-
na trauku.

2. Ar izplūdes kanāla regulatoru iestatiet izplūdes
kanāla augstumu.

Espreso

Tējas ūdensTvaiksCafé Crème

2 espresoDubultais espreso

3. Izvēlieties dzērienu.

ð Tiek parādīts dzērienu priekšskatījums.

Extra Shot

...

ESPRESSO
Select your favorite drink

4. Izvēlieties dzēriena papildiespējas.

5. Sāciet pagatavošanu, nospiežot zaļo taustiņu.

ð Notiek dzēriena pagatavošana.

Espreso

Tējas ūdensTvaiksCafé Crème

2 espresoDubultais espreso

ð Tiklīdz dzēriens ir pagatavots, parādās dzērienu
izvēle.

8.2 Dzērienu padeve Cash Register režīmā
Ja vēlaties saņemt vairākus dzērienus pēc kārtas, ņemiet vērā šādus aspektus:

a) sagatavojiet pietiekami daudz dzēriena trauku;

b) pagatavošanas laikā gaidīšanas sarakstam varat pievienot arvien jaunus dzērienus;

c) gaidīšanas sarakstā var arī atcelt un dzēst dzērienus.

1. Nolieciet zem izplūdes kanāla piemērotu dzērie-
na trauku.
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2. Ar izplūdes kanāla regulatoru iestatiet izplūdes
kanāla augstumu.

Café Crème Ristreto Tējas ūdens

Espreso Dubultais espreso

3. Izvēlieties dzēriena papildiespējas.

Café Crème Ristreto Tējas ūdens

Espreso Dubultais espreso

4. Izvēlieties dzērienu.

ð Tiek sākta dzēriena pagatavošana.

Café Crème Ristreto Tējas ūdens

Espreso Dubultais espreso

5. Ja nepieciešams, pievienojiet gaidīšanas saraks-
tā citus dzērienus.

Café Crème Ristreto Tējas ūdens

Espreso Dubultais espreso

6. Sāciet gaidīšanas sarakstā iekļauto dzērienu pa-
gatavošanu, nospiežot zaļo taustiņu.

ð Sākas nākamais pagatavošanas process.

ð Tiek parādīta dzērienu izvēle.

ð Visi dzērieni ir pagatavoti.

8.3 Maltas kafijas dzērienu padeve
Piemērs: Quick Select

Var izmantot tikai malto kafiju. Nevar izmantot šķīstošo kafiju, kas izgatavota no žāvēta kafijas ekstrakta.

1. Nolieciet zem izplūdes kanāla piemērotu dzērie-
na trauku.
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2. Ar izplūdes kanāla regulatoru iestatiet izplūdes
kanāla augstumu.

3. Ar izplūdes kanāla regulatoru iestatiet izplūdes
kanāla augstumu.

Espreso Dubultais espreso

RistretoCafé Crème

4. Nospiediet izvēles taustiņu Bezkofeīna kafija.

Espreso Dubultais espreso

RistretoCafé Crème

ð Izvēles taustiņš Bezkofeīna kafija deg.

ð Parādās šis ziņojums.

5. Atveriet iepildes vāku.

6. Ieberiet pulveri.

7. Aizveriet iepildes vāku.

8. Apstipriniet ziņojumu, nospiežot Labi.

ð Tiek sākta dzēriena pagatavošana.

ð Tiek parādīta dzērienu izvēle.

ð Dzēriens ir pagatavots.

8.4 Karstā ūdens padeve
Jūs jebkurā laikā varat izbeigt karstā ūdens padevi, nospiežot atsoļa taustiņu.
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Piemērs: Quick Select

1. Zem karstā ūdens izplūdes kanāla novietojiet
piemērotu dzēriena trauku.

Espreso

Tējas ūdensTvaiksCafé Crème

2 espresoDubultais espreso

2. Izvēlieties Tējas ūdeni.

Espreso Dubultais espreso

RistretoCafé Crème

3. Izvēlieties tases lielumu.

ð Sākas karstā ūdens padeve, kas apstājas pade-
ves cikla beigās.

8.5 Tvaika padeve (Autosteam/Autosteam Pro)
Autosteam paredzēts manuālai piena uzsildīšanai un saputošanai, kā arī citu dzērienu uzsildīšanai.

Ar iztvaicēšanas funkciju tvaika sparuslā tiek likvidēts ūdens kondensāts.

1. Nospiediet iztvaicēšanas taustiņu .

2. Turiet zem tvaika sprauslas piemērotu trauku.

Espreso Dubultais espreso 2 espreso

Café Crème Tvaiks Tējas ūdens

3. Izvēlieties opciju Tvaika padeve.

ð Sākas tvaika padeve.

ð Tvaika padeve beidzas automātiski, kad ir sa-
sniegta norādītā dzēriena temperatūra.
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ð Parādās dzērienu pārskats.

4. Ja nepieciešams, nospiediet atsoļa taustiņu, lai
beigtu tvaika padevi.

5. Nospiediet iztvaicēšanas taustiņu .

8.6 Tvaiks/Autosteam
Produkta nosaukums Kanniņas lielums (ml/unces) Piena daudzums (ml/unces)

Latte Art S 350/12 150/5

Latte Art M 600/20 280/10

Latte Art L 800/28 420/15

Piena putas S 350/12 200/7

Piena putas M 600/20 350/12

Piena putas L 800/28 480/17
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9 TĪRĪŠANA

9.1 Ievads
Lai pagatavotu izcilas kvalitātes kafiju, svarīgākais priekšnosacījums ir nevainojami iztīrīts kafijas automāts. Tīriet
kafijas automātu vismaz reizi dienā vai biežāk, ja nepieciešams.

Automātiskajā tīrīšanā ietilpst kafijas automāta un dzesēšanas bloka tīrīšana (ja attiecas).

IEVĒRĪBAI
Netīri komponenti
Netīri komponenti var negatīvi ietekmēt automāta darbību un dzērienu kvalitāti.
a) Iztīriet izņemamos komponentus, izmantojot 5 soļu metodi.

Kafijas automāta izņemamie komponenti nav paredzēti ievietošanai trauku mazgājamajā mašīnā.

Skalošana neaizstāj ikdienas tīrīšanu! Skalošana ir nepieciešama, lai no kafijas sistēmas iztīrītu produktu paliekas.
S700 veic skalošanu automātiski noteiktos intervālos, kā arī ieslēgšanas un izslēgšanas laikā.

9.2 Vajadzīgie tīrīšanas piederumi
– Tīrīšanas tabletes
– Mikrošķiedras drāniņa
– Tīrīšanas ota
– Suku komplekts

9.3 5 soļu metode
Tīriet kafijas automāta noņemamos komponentus ar 5 soļu metodi.

1. Lielākos netīrumus notīriet ar otu vai suku.

2. Iemērciet komponentus karstā ūdenī, kam pie-
vienots neitrāls tīrīšanas līdzeklis.

3. Izmazgājiet komponentus.

4. Pēc tam komponentus rūpīgi noskalojiet.

5. Nožāvējiet komponentus.

Izņemamie komponenti

Iekārta Izņemamie komponenti

Kafijas automāts – Biezumu tvertne
– Maisītājs
– Pulvera tekne
– Pilienu savācējtrauka režģis

Papildu tīrīšana ar roku
– Durvju iekšpuse un blīvējums
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9.4 Tīrīšanas sākšana

9.4.1 Tīrīšanas sākšana izvēlnē "Tīrīšana un apkope"

BRĪDINĀJUMS
Applaucēšanās risks
Tīrīšanas laikā rodas karsti šķidrumi un tvaiks, un tie var izraisīt applaucēšanos.
a) Šajā laikā nedrīkst atrasties tiešā izplūdes kanālu tuvumā.

Pēc tīrīšanas iekārta atkal atver apkopes līmeni vai pāriet uz energoekonomisko režīmu. Servisa tehniķis var iestatīt
vēlamo opciju.

Espreso

Tējas ūdensTvaiksCafé Crème

2 espresoDubultais espreso

1. Pieskarieties Franke logotipam.

2. Ievadiet PIN kodu. PIN kodi [} 40]

3. Nospiediet Labi.

2020-03-02
10:54

Mani iestatījumi

Individualizēšana un datu pārsūtīšana

Skaitītājs

Tīrīšana un apkope

4. Izvēlieties vērtības Tīrīšana un Apkope.

Slaucīšanas aizsardzība

Filtra ūdens daudzums

Skalot kafijas automātu

Tīrīt kafijas automātu

Kļūdu/notikumu žurnāls

Tīrīšana un apkope

5. Izvēlieties opciju Kafijas automāta tīrīšana.

6. Lai sāktu tīrīšanu, apstipriniet ziņojumu, nospie-
žot Jā.

7. Izpildiet vadības panelī redzamos norādījumus un
paveiktos darba posmus apstipriniet ar Tālāk.

ð Iekārta rāda nākamo veicamo darbību.
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9.5 Aeratora tīrīšana

1. Ar instrumentu noņemiet karstā ūdens aeratoru
un atkaļķojiet to.

2. Iztīrīto aeratoru atkal ieskrūvējiet atpakaļ.

9.6 Iknedēļas tīrīšana
Tīriet šajā nodaļā norādītās ierīces sastāvdaļas vismaz vienu reizi nedēļā papildus ikdienas tīrīšanas procesam. Pa-
manot netīrumus, nekavējieties ierīci notīriet. Ievērojiet tīrīšanas pamācību.

9.6.1 Ierīces virsmas tīrīšana

1. Tīriet ierīces virsmu ar mitru drānu. 2. Ja nepieciešams, izmantojiet maigu tīrīšanas lī-
dzekli. IEVĒRĪBAI! Neizmantojiet abrazīvus lī-
dzekļus.

9.6.2 Pupiņu un pulvera tvertnes tīrīšana

UZMANĪBU
Pelējuma veidošanās
Mitrums pupiņu tvertnē var izraisīt pelējuma veidošanos.
a) Nodrošiniet, lai pupiņu tvertne tieši nesaskartos ar ūdeni.

b) Tīriet tikai ar samitrinātu drānu.

c) Pārliecinieties, ka pupiņu tvertne pirms ievietošanas ir pilnīgi sausa.

ü Izmantojiet sausu vai tikai ar ūdeni samitrinātu
drānu.

ü Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, jo tie var mainīt
kafijas garšu.

1. Atveriet durtiņas.

2. Izvelciet bīdāmo fiksatoru uz priekšu līdz atdurei.
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3. Noņemiet pupiņu tvertni, ceļot to uz augšu.

4. Iztukšojiet pupiņu tvertni.

5. Ar drānu notīriet eļļas kārtiņu no pupiņu tvertnes
iekšējām sienām.

6. Uzlieciet pupiņu tvertni.

7. Iebīdiet bīdāmo fiksatoru līdz atdurei.

8. Aizveriet durtiņas.

9.6.3 Ekrāna tīrīšana

Espreso

Tējas ūdensTvaiksCafé Crème

2 espresoDubultais espreso

1. Pieskarieties Franke logotipam.

2. Ievadiet PIN kodu. PIN kodi [} 40]

3. Nospiediet Labi.

2020-03-02
10:54

Mani iestatījumi

Individualizēšana un datu pārsūtīšana

Skaitītājs

Tīrīšana un apkope

4. Izvēlieties vērtības Tīrīšana un Apkope.

Tīrīšana un apkope

Kļūdu/notikumu žurnāls

Tīrīt kafijas automātu

Skalot kafijas automātu

...

Slaucīšanas aizsardzība

5. Izvēlieties Slaucīšanas aizsardzība.

ð Vadības panelis ir bloķēts uz 20 sekundēm.
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6. Notīriet ekrānu. ð Tiek atvērts apkopes līmenis.

9.7 Kafijas automāta skalošana

BRĪDINĀJUMS
Applaucēšanās risks
Skalošanas laikā no sistēmas kanāliem izplūst karsts ūdens.
a) Šajā laikā nedrīkst atrasties tiešā izplūdes kanālu tuvumā.

b) Nenovietojiet uz pilienu savācējtrauka režģa nekādus priekšmetus.

c) APPLAUCĒŠANĀS GADĪJUMĀ: Nekavējoties atdzesējiet savainojumu un atkarībā no apdeguma pakāpes konsul-
tējieties ar ārstu.

Espreso

Tējas ūdensTvaiksCafé Crème

2 espresoDubultais espreso

1. Pieskarieties Franke logotipam.

2. Ievadiet PIN kodu. PIN kodi [} 40]

3. Nospiediet Labi.

2020-03-02
10:54

Mani iestatījumi

Individualizēšana un datu pārsūtīšana

Skaitītājs

Tīrīšana un apkope

4. Izvēlieties vērtības Tīrīšana un Apkope.

Slaucīšanas aizsardzība

Filtra ūdens daudzums

Skalot kafijas automātu

Tīrīt kafijas automātu

Kļūdu/notikumu žurnāls

Tīrīšana un apkope

5. Uzspiediet Kafijas automāta skalošana un apstip-
riniet.

ð Kafijas automāts tiek skalots.



10 | Konfigurēšana Franke Kaffeemaschinen AG

40 Lietošanas instrukcija S700

10 KONFIGURĒŠANA

10.1 Atvērt apkopes līmeni

Espreso

Tējas ūdensTvaiksCafé Crème

2 espresoDubultais espreso

1. Pieskarieties Franke logotipam. 2. Ievadiet PIN kodu. PIN kodi [} 40]

3. Nospiediet Labi.

10.2 PIN kodi
No rūpnīcas ir piešķirti šādi noklusējuma PIN kodi:

Īpašnieks Speciālists Lietotājs

Noklusējuma PIN 1111 2222 7777

Jūsu PIN
 ...  ...  ...

Slēgto dzērienu un ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas PIN kodus varat skatīt un mainīt izvēlnē Mani iestatījumi > Piekļu-
ves tiesību pārvaldība, izmantojot īpašnieka piekļuves tiesības.

10.3 Izvēlnes "Mani iestatījumi" struktūra

Mani iestatījumi

0 Sākt ekspluatāciju

0.10 Sistēmas informācija

1 Iestatīt ierīci

1.1 Valoda

1.2 Lietošanas režīms

1.3 Izvēles taustiņi

1.4 Tīrīšana

1.7 Temperatūra

2 Iestatīt dzērienus 3 Datums un laiks

3.2 Datums un laiks

3.3 1. taimeris

6 Piekļuves tiesību pārvaldība

6.2 Īpašnieks

6.3 Speciālists

6.4 Lietotājs

6.6 Slēgtie dzērieni

6.7 Ieslēgt/izslēgt ierīci

Atkarībā no jūsu iekārtas konfigurācijas iespējams, ka atsevišķi izvēlnes punkti netiek parādīti.
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10.4 Ievades metodes

Ieslēgt Pieskarieties slēdzim, lai pārslēgtu Jā/Nē uz Iesl./Izsl. vai otrādi. Redzamā vērtība ir aktīva.

Pieskarieties bultiņai, lai parādītu izvēli un izvēlētos opciju.

Velciet skalu, lai iestatītu parametru. Ierāmētā vērtība ir aktīva.

Pieskarieties tastatūrai, lai ievadītu tekstu vai skaitļus.

Palaist
Pieskarieties pogai, lai veiktu attiecīgās darbības, piem., Startēt, Testēt.

10.5 Mani iestatījumi

2020-03-02
10:54

Mani iestatījumi

Individualizēšana un datu pārsūtīšana

Skaitītājs

Tīrīšana un apkope

10.5.1 Izvēlne 0 Ekspluatācijas sākšana

Izvēlnes punkts 0.10 Sistēmas informācija

0.10 Sistēmas informācija

Ekspluatācijas sākšana

Servisa izvēlne

Šeit atrodama informācija par iekārtas aparatūras un programmatūras versijām, kā arī konfigurāciju.
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10.5.2 Izvēlne 1 Iekārtas iestatīšana

Izvēlnes elements 1.1 Valoda

Mani iestatījumi

1 Iestatīt iekārtu

1.1 Valoda

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Izvēlēties valodu 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

Valoda vadības panelī tiek pārslēgta uzreiz

Izvēlnes elements 1.2 Lietošanas režīms

Mani iestatījumi

1 Iestatīt iekārtu

1.2 Lietošanas režīms

Lietošanas režīms

Lietošanas scenārijs > Ar apkalpošanu

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Lietošanas scenārijs – Ar apkalpošanu
– (Pašapkalpoša-

nās)

Dzērienu skaits vienā lapā – 4
– 9
– 16

– Vienlaikus parādīto dzērienu skaits
– Noklusējuma iestatījums: 4

Attēlojums – Fotoreālistisks
– Zīmēts

Noklusējuma iestatījums: Fotoreālistisks

Automātiskais režīms – Jā
– Nē

– Jā: Visi iepriekš izvēlētie dzērieni tiek sagatavoti bez
citu taustiņu spiešanas

– Nē: Katra dzēriena sagatavošana jāuzsāk, nospiežot
palaišanas taustiņu

– Noklusējuma iestatījums: Nē

Pauze starp dzērieniem 1-10 sekundes – Parādās, ja ir aktivizēts Automātiskais režīms

– Soļa platums: 1

Gatavošanas laika rādījums – Jā
– Nē

Iztvaicēt tvaika sprauslu – Jā
– Nē

Noklusējuma iestatījums: Nē
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Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Lietošanas režīms Individualizēts Ja tiek importēta konfigurācija ar Individualizētu režīmu
(Advanced Mode), izvēlnes elementā 1.2 Apkalpošanas
režīms neko nevar konfigurēt.

Opcijas

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Slēgtie dzērieni – Jā
– Nē

– Izmantojot opciju Slēgtie dzērieni, var bloķēt atseviš-
ķus dzērienus.

– Slēgtos dzērienus var pasūtīt tikai, ievadot PIN kodu
(skat. Izvēlne 6 Piekļuves tiesību pārvaldība)

– Noklusējuma iestatījums: Nē

Slēpt atcelšanas taustiņu – Jā
– Nē

– Rādīt taustiņu dzēriena pagatavošanas atcelšanai
– Noklusējuma iestatījums: Nē

Produktu pagatavošanas
skaņas signāls

– Jā
– Nē

Pīkst, kad dzēriens ir pagatavots

Kļūdas ziņojuma skaņas sig-
nāls

– Jā
– Nē

Pīkst ar 3 sekunžu intervālu, ja trūkst izejvielu

Ekrāna iestatīšana

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Displeja spilgtums 15–100 % Noklusējuma iestatījums: 85 %
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Izvēlnes elements 1.3 Izvēles taustiņi

Mani iestatījumi

1 Iestatīt iekārtu

1.3 Izvēles taustiņi

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Dzēriena papildiespējas – Mazs
– Vidējs
– Liels
– 2x
– Bezkofeīna
– Papildu daudzums
– Auksts
– Espresso Shot

– Izvēles taustiņiem (maks. divpadsmit) servisa izvēlnē
var piešķirt dažādas dzērienu papildiespējas. Dzērie-
nu papildiespējas redzamas statusā Drink Selection

– Ja konfigurēti ne vairāk kā astoņi izvēles taustiņi, 1.–
4. taustiņš tiek rādīts kreisajā pusē, bet pārējie taus-
tiņi – labajā pusē

– Ja konfigurēti vairāk nekā astoņi izvēles taustiņi, 1.–
6. taustiņš tiek rādīts kreisajā pusē, bet pārējie taus-
tiņi – labajā pusē

– Deviņi un vairāk taustiņi tiek attēloti samazinātā iz-
mērā

Ieteikums:

– Izvēles taustiņi kreisajā pusē: dzēriena tilpuma izvē-
le.

– Izvēles taustiņi labajā pusē: papildiestatījumu izvēle.

Teksta attēlojums – Funkcija
– Brīvais teksts
– Bez teksta

– Noklusējums: Funkcija: uzraksts atbilst izvēlētās dzē-
riena papildiespējas nosaukumam.

– Brīvais teksts: ievadīt savus izvēles taustiņu uzraks-
tus.

– Bez teksta: izslēgt uzrakstus.

Cena Summa – Pievienot uzcenojumu par papildiespēju.
– Kopējo summu aprēķina iekārta
– Noklusējuma iestatījums: 0.00

PLU PLU nr. – Cenas aprēķināšanai pievienot PLU numuru (ja tiek
izmantoti PLU numuri).

– Noklusējuma iestatījums: 0

Izvēlnes elements 1.4 Tīrīšana

Mani iestatījumi

1 Iestatīt iekārtu

1.4 Tīrīšana

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Signāls – Jā
– Nē

Akustisks aicinājums veikt darbību tīrīšanas laikā.

– Nē: skaņas signāls nav aktīvs.
– Jā: skaņas signāls ir aktīvs
– Noklusējuma iestatījums: Nē
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Izvēlnes elements 1.7 Temperatūras

Mani iestatījumi

1 Iestatīt iekārtu

1.7 Temperatūras

Veicot šos iestatījumus, ņemiet vērā uzstādīšanas vietu, apkārtējo temperatūru un iekārtas noslodzi.

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Kafija No –20 līdz +20 % – Kafijas boilera temperatūru iepriekš iestata servisa
tehniķis

– Iestatīto temperatūru var procentuāli pielāgot ar bī-
dāmo regulatoru

Tvaiks No –20 līdz +20 % – Tvaika boilera temperatūru iepriekš iestata servisa
tehniķis

– Iestatīto temperatūru var procentuāli pielāgot ar bī-
dāmo regulatoru

Karstais ūdens/tvaiks No 0 līdz 14 % – Karstā ūdens / tvaika boilera temperatūru iepriekš
iestata servisa tehniķis

– Iestatīto temperatūru var procentuāli pielāgot ar bī-
dāmo regulatoru

Tējas ūdens No –20 līdz +20 % – Karstā ūdens boilera temperatūru iepriekš iestata
servisa tehniķis

– Iestatīto temperatūru var procentuāli pielāgot ar bī-
dāmo regulatoru

Izvēlnes punkts 1.14 Malu apgaismojums

Mani iestatījumi

1 Iestatīt iekārtu

1.14 Malu apgaismojums

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Izvēlēties apgaismojumu – Izslēgt
– Sarkans, zaļš, zils,

dzeltens, ciāna,
fuksīns, balts

– Mirgojošs
– Mainīgas krāsas
– Lietotāja definēts

– Izslēgts: nav malu apgaismojuma
– Sarkana, zaļa u.c.: malas tiek apgaismotas izvēlētajā

krāsā
– Mirgo: mirgojoša gaisma
– Mainīgas krāsas: krāsas nomaina viena otru
– Lietotāja noteikts: var izvēlēties individuālu krāsu, ie-

vadot RGB vērtību
– Noklusējums: mainīgas krāsas
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Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Sarkans apgaismojums

Zaļš apgaismojums

Zils apgaismojums

0–100 % RGB vērtību ievade, kad apgaismojumam tiek izvēlēta lie-
totāja noteikta krāsa

Kļūdas rādījums, izmantojot malu
apgaismojumu

– Jā
– Nē

– Jā: kļūdas rādījums, izmantojot malu apgaismojumu,
aktīvs

– Nē: kļūdas rādījums, izmantojot malu apgaismojumu,
neaktīvs

10.5.3 Izvēlne 2 Dzērienu iestatīšana

Katru dzērienu var saglabāt trīs lietotāja pielāgotos variantos. Oriģinālu nevar mainīt.
Tiek parādīti tikai parametri, kas attiecas uz konkrēto dzērienu.
Procentuālās vērtības vienmēr aprēķinātas no iepriekš iestatītās vērtības.
Ieteikumus, kā iestatīt parametrus, meklējiet nodaļā Palīdzība dzērienu kvalitātes problēmu gadījumos [} 62].
Visas izvēlnē 2 iestatītās vērtības tiek saglabātas konfigurācijā un ieimportētas no jauna.

1

2

3 7

4

56 Tests

Vispārēji Kafija

Atpakaļ Saglabāt

Uzlējuma daudzums

Ūdens daudzums

Malšanas daudzums

Dzirnavas 1

Dzirnavas 2

1 Izvēlēties variantu 2 Izvēlēties sadaļu

3 Saglabāt iestatījumus 4 Izvēlēties dzērienu

5 Apstiprināt variantu 6 Pagatavot pārbaudes dzērienu

7 Iestatīt parametrus

Iestatīt dzērienus
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Veicamā darbība Izvēlnes ele-
ments

Informācija/rīcības instrukcija Numurs

Izvēlēties dzērienu Ar izvēles bultiņām izvēlieties definējamo dzērienu,
pēc tam rediģējamo variantu

4, 1

Mainīt dzēriena nosaukumu Vispārēji Ievadīt dzēriena nosaukumu un atlasīt dzēriena
tekstu

2, 7

Pielāgot cenu (pieejams tikai tad,
ja ir aktivēts norēķins)

Vispārēji Noteikt PLU, cenas un žetonus, izvēlēties opciju
Bezmaksas

7

Pielāgot ūdens daudzumu, dzirna-
viņas, priekšuzliešanas daudzumu
un spiedienu

Kafija Pielāgot parametrus 2, 7

Pagatavot pārbaudes dzērienu Tests Pieskaroties "Tests", saņemiet izvēlēto dzērienu ar
mainītajiem iestatījumiem

6

Norādīt dzēriena variantu, kas
tiek pagatavots, ja izvēlēts šis
dzēriens

Izvēlieties variantu, pēc tam apstipriniet, atzīmējot
izvēles rūtiņu

1, 5

Saglabāt dzērienu iestatījumus Saglabāt 3

10.5.4 Izvēlne 3 Datums un laiks

Izvēlnes elements 3.1 Iekārtas ieslēgšana/izslēgšana

Mani iestatījumi

3 Datums un laiks

3.1 Ieslēgt/izslēgt ierīci

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Ar PIN – Jā
– Nē

– Jā: Kafijas automātu var ieslēgt vai izslēgt, tikai ieva-
dot PIN kodu

Izvēlnes punkts "6.7 Iekārtas ieslēgšana/iz-
slēgšana"

– Nē: Kafijas automātu var ieslēgt vai izslēgt bez PIN
koda

– Noklusējuma iestatījums: Nē

Izvēlnes elements 3.2 Datums un laiks

Mani iestatījumi

3 Datums un laiks

3.2 Datums un laiks

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

12/24 stundu formāts – 12 stundas
– 24 stundas
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Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Diena 0–31 Iestatīt dienu

Mēnesis 0–12 Iestatīt mēnesi

Gads 0–63 Iestatīt gadu

Stunda 0–23/0–11 Iestatīt stundu

Minūte 0–59 Iestatīt minūti

Laika josla Laika joslu izvēles saraksts – Izvēlēties laika joslu no saraksta
– Noklusējuma iestatījums: UTC+0100 (Eiropa) Cīrihe

Izvēlnes elementi 3.3–3.6 Taimeris 1–4

Mani iestatījumi

3 Datums un laiks

3.3 1. taimeris

...

Mani iestatījumi

3 Datums un laiks

Automātiska ieslēgšana

Aktīvs – Jā
– Nē

Taimera ieslēgšana vai izslēgšana

Stunda 0–23/0–11 Ieslēgšanas laika izvēle (stunda)

Minūte 0–59 Ieslēgšanas laika izvēle (minūte)

pirmdiena, otrdiena, trešdie-
na, ceturtdiena, piektdiena,
sestdiena, svētdiena

– Jā
– Nē

Taimera aktivēšana vai deaktivēšana dienā

Automātiska izslēgšana

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Aktīvs – Jā
– Nē

Taimera ieslēgšana vai izslēgšana

Stunda 0–23/0–11 Izslēgšanas laika izvēle (stunda)

Minūte 0–59 Izslēgšanas laika izvēle (minūte)
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Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

pirmdiena, otrdiena, trešdie-
na, ceturtdiena, piektdiena,
sestdiena, svētdiena

– Jā
– Nē

Taimera aktivēšana vai deaktivēšana dienā

10.5.5 Izvēlne 6 Piekļuves tiesību pārvaldība

Piekļuves tiesību pārvaldība nodrošina iespēju dažādiem uzdevumiem un lomām piešķirt atšķirīgus PIN kodus. Pie-
kļuvei apkopes līmenim var definēt trīs piekļuves tiesību pakāpes (īpašnieks, speciālists un lietotājs).

Izvēlnes elements PIN kods (noklusējuma vērtības)

6.2 Īpašnieks 1111
6.3 Speciālists 2222
6.4 Lietotājs 7777
6.6 Slēgtie dzērieni 8888
6.7 Ieslēgt/izslēgt ierīci 9999

Izvēlnes elements 6.2 Īpašnieks

Mani iestatījumi

6.2 Īpašnieks

6 Piekļuves tiesību pārvaldība

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Mainīt PIN Ievadīt jaunu PIN – Piekļuves tiesības: iegūt piekļuvi Mani iestatījumi;
Skaitītājs

– Noklusējuma PIN: 1111

PIN iestatīts – Jā
– Nē

– Jā: PIN ir iestatīts un tiek izmantots
– Nē: PIN netiek izmantots

Izvēlnes elements 6.3 Speciālists

Mani iestatījumi

6 Piekļuves tiesību pārvaldība

6.3 Speciālists

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Mainīt PIN Ievadīt jaunu PIN – Piekļuves tiesības: iegūt ierobežotu piekļuvi Maniem
iestatījumiem, Dzērienu skaitītājam

– Noklusējuma PIN: 2222

PIN iestatīts – Jā
– Nē

– Jā: PIN ir iestatīts un tiek izmantots
– Nē: PIN netiek izmantots
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Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Aktivizēt lietotāja profilu – Jā
– Nē

– Jā: Lietotāja profils ir aktivizēts un tiek izmantots
– Nē: Lietotāja profils nav aktivizēts

Izvēlnes elements 6.4 Lietotājs

Mani iestatījumi

6 Piekļuves tiesību pārvaldība

6.4 Lietotājs

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Mainīt PIN Ievadīt jaunu PIN – Nav piekļuves Maniem iestatījumiem, atvērt Dzērienu
skaitītāju, atvērt skaitītāju

– Noklusējuma PIN: 7777

PIN iestatīts – Jā
– Nē

– Jā: PIN ir iestatīts un tiek izmantots
– Nē: PIN netiek izmantots

Aktivizēt lietotāja profilu – Jā
– Nē

– Jā: Lietotāja profils ir aktivizēts un tiek izmantots
– Nē: Lietotāja profils nav aktivizēts

Izvēlnes elements 6.6 Slēgtie dzērieni

Mani iestatījumi

6 Piekļuves tiesību pārvaldība

6.6 Slēgtie dzērieni

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Mainīt PIN Ievadīt jaunu PIN Noklusējuma PIN: 8888

PIN iestatīts – Jā
– Nē

– Jā: PIN ir iestatīts un tiek izmantots slēgtajiem dzē-
rieniem

– Nē: PIN netiek izmantots

Aktivizēt lietotāja profilu – Jā
– Nē

– Jā: Lietotāja profils ir aktivizēts un tiek izmantots
– Nē: Lietotāja profils nav aktivizēts

Izvēlnes elements 6.7 Iekārtas ieslēgšana/izslēgšana

Mani iestatījumi

6 Piekļuves tiesību pārvaldība

6.7 Ieslēgt/izslēgt ierīci

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Mainīt PIN Ievadīt jaunu PIN Noklusējuma PIN: 9999

PIN iestatīts – Jā
– Nē

– Jā: PIN ir iestatīts un tiek izmantots
– Nē: PIN netiek izmantots



Franke Kaffeemaschinen AG Konfigurēšana | 10

Lietošanas instrukcija S700 51

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Aktivizēt lietotāja profilu – Jā
– Nē

– Jā: Lietotāja profils ir aktivizēts un tiek izmantots
– Nē: Lietotāja profils nav aktivizēts
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11 INDIVIDUALIZĒŠANA UN DATU PĀRSŪTĪŠANA

11.1 Pārskats
Šajā izvēlnē pieejamas šādas iespējas:

– Pieejamo Franke multividi izmantot dzērieniem, ekrānsaudzētājam vai kā reklāmas nesēju
– Ielādēt iekārtā un apskatīt savus multivides objektus
– Izmantot savu multividi dzērieniem, ekrānsaudzētājam vai kā reklāmas nesēju
– Konfigurēt dažādo lietošanas režīmu un ekrānsaudzētāju darbību
– Dublēt iestatījumus
– Izveidot USB zibatmiņas diskā regulāras dublējumkopijas savai iekārtai
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11.2 Individualizēšanas un datu pārsūtīšanas izvēlnes struktūra

Individualizēšana un datu
pārsūtīšana

1 Pārvaldīt manu multividi

1.1 Ielādēt multividi

1.2 Dublēt multividi

1.3 Reklāmas nesēji

1.4 Dzērienu attēli

1.5 Ekrānsaudzētājs

1.6 Audiofaili

1.7 Atvienot USB zibatmiņu

1.8 Izveidot direktoriju struktūru

2 Pielāgot attēlojumu

2.1 Aktivēt dzērienus

2.2 Rotējoša attēlu virkne

2.3 Ekrānsaudzētājs

2.4 Mans ekrānsaudzētājs

2.5 Dzērienu kartes

2.6 Reklāmas nesēji

2.7 Mani reklāmas nesēji

2.8 Audiosaraksti

2.9 Mani audiosaraksti

2.10 Kārtot Quick Select

2.11 Kārtot Cash Register

2.12 Mani dzērienu attēli

2.13 Lietojumprogrammas
konfigurēšana

3 Dublēt/ielādēt datus

3.1 Dublēt datus

3.2 Ielādēt dublējumu

3.3 Dublēt XML datus

3.12 Ielādēt licenci

Ar 4 Iestatīt noklusējuma vērtības izvēlētos parametrus var atiestatīt uz sākotnējām vērtībām.
Izvēlnes elementi 5 Importēt FPC, 6 Importēt PKT un 7 Importēt MMK kļūst aktīvi, ja ir pievienota USB zibatmiņa ar
derīgiem resursiem (FPC, PKT vai MMK).
8 Izstumt USB zibatmiņu atvieno pieslēgtās USB zibatmiņas. Ja USB zibatmiņa ir pievienota, izvēlnes elements ir zaļā
krāsā, pretējā gadījumā tas ir oranžs.
Izvēlnes elements 9 Atjauninājumu pakotne ir aktīvs, ja kafijas automāts ir savienots ar Franke Digital Services.
Multivides funkcijas ir izmantojamas tikai darbības režīmā Inspire Me (ja tāds ir) un Quick Select [} 30].
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11.3 Prasības savai multividei

Multivide Reklāmattēli (reklā-
mas nesēji)

Dzērienu attēli Ekrānsaudzētājs Videofaili (reklāmas nesēji)

Lielums 800 x 600 px 430 x 274 px 800 x 600 px Maks. 800 x 600 px (4:3) vai
800 x 450 px (16:9)

Datu formāti 24 bitu PNG 24 bitu PNG un
varbūtējs 8 bitu
alfa kanāls

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

Bitu pārraide: maks. 200 Kb/s At-
tēla frekvence: maks. 25 fps

Atmiņas vieta
uz USB zibat-
miņā

Mape: \QML-Fi-
les\rc\cus-
tom\images

Mape: \QML-Fi-
les\rc\cus-
tom\drinks

Mape: \QML-Fi-
les\rc\cus-
tom\screensavers

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

11.4 Multivides funkcijas
– Lietot attēlu failus vai videofailus kā reklāmas nesējus
– Lietot attēlu failus vai videofailus kā ekrānsaudzētājus

11.5 Nepieciešamā direktoriju struktūra USB zibatmiņā
Lai kafijas automāts varētu bez problēmām identificēt jūsu multividi, jāievēro specifiska direktoriju struktūra.

Direktoriju struktūras izveide kafijas automātā

1. Iespraudiet kafijas automātā USB zibatmiņu.

2. Atveriet izvēlni Individualizēšana un datu pārsūtī-
šana > 1 Pārvaldīt manu multividi.

3. Uzklikšķiniet izvēlnes elementam 1.8 Izveidot di-
rektoriju struktūru.

ð Direktoriju struktūra tiek radīta USB zibatmi-
ņā.

Direktoriju struktūra

[Diskdzinis]\ QML Files\ rc\ custom\ drinks

images

screensavers

11.6 Ielādēt vai dzēst savu multividi
Augšupielādes process visiem multivides veidiem ir vienāds.
Pieejamā atmiņas vieta: 50 MB
USB zibatmiņā saglabātajiem attēliem jābūt ievietotiem prasītajā mapju struktūrā ar pareizu datu formātu un pareizu
lielumu. Skatīt Prasības savai multividei.
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Vēlamā darbība Izvēlnes elements Informācija/rīcības instrukcija

Ielādēt iekārtā multividi 1.1 Ielādēt multividi – Iespraudiet USB zibatmiņu ar prasīto direktoriju
struktūru

– Izvēlieties nolaižamajā izvēlnē multivides veidu:
Reklāmas nesējs/dzērienu attēli/ekrānsaudzētājs)

– Ar "vilkt un nomest" izvēlieties multividi
– Nospiediet Saglabāt

Dublēt iekārtas multividi 1.2 Dublēt multividi – Iespraudiet USB zibatmiņu
– Izvēlieties multivides veidu
– Saglabājiet atsevišķus vai visus multivides veidus

USB zibatmiņā

Dzēst multividi 1.3 Reklāmas nesēji

1.4 Dzērienu attēli

1.5 Ekrānsaudzētājs

– Atveriet vajadzīgo izvēlni
– Izvēlieties nevajadzīgos multivides veidus

Dzēsiet nevajadzīgos multivides veidus,
pieskaroties taustiņam Dzēst

– Izvēles sarakstā no apakšas velciet multivides
veidu virsū augstāk izvietotam multivides veidam:

Esošais multivides veids tiek aizvietots

11.7 Savu reklāmas nesēju izmantošana

11.7.1 Sava ekrānsaudzētāja konfigurēšana

Vēlamā darbība Izvēlnes elements Informācija/rīcības instrukcija

Izmantot multividi 2.4 Mans ekrānsaudzētājs – Apakšējā daļā pieskarieties multivides veidam, ko jā-
izmanto

– Velciet multividi uz augšu

Noņemt izmantoto multividi 2.4 Mans ekrānsaudzētājs – Augšējā daļā pieskarieties multivides veidam, ko
vairs nevēlaties izmantot

– Velciet multividi uz leju

Skatīt izvēli 2.4 Mans ekrānsaudzētājs – Atlasiet Priekšskatījums, lai pārbaudītu izvēli

Iestatīt gaidīšanas laiku 2.4 Mans ekrānsaudzētājs – Izvēlieties Mainīt laiku, lai iestatītu ekrānsaudzētāja
gaidīšanas laiku

vai

– Izvēlieties iespēju Ieslēgt ekrānsaudzētāju uzreiz pēc
tam, kad beigta dzēriena padeve

11.7.2 Savu reklāmas nesēju konfigurēšana

Aktivētos reklāmas nesējus var ieslēgt izvēlnes elementā Mani iestatījumi > 2 Iestatīt dzērienus katram dzērienam.
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Vēlamā darbība Izvēlnes elements Informācija/rīcības instrukcija

Izmantot multividi 2.7 Mani reklāmas nesēji – Apakšējā daļā pieskarieties multivides veidam, ko jā-
izmanto

– Velciet multividi uz augšu

Noņemt izmantoto multividi 2.7 Mani reklāmas nesēji – Augšējā daļā pieskarieties multivides veidam, ko
vairs nevēlaties izmantot

– Velciet multividi uz leju

Skatīt izvēli 2.7 Mani reklāmas nesēji – Atlasiet Priekšskatījums, lai pārbaudītu izvēli

Aktivēt reklāmas nesēju 2.7 Mani reklāmas nesēji – Izvēlieties Mainīt, lai aktivētu reklāmas nesēju

11.7.3 Savu attēlu piešķiršana dzērieniem

Katram pieejamajam dzērienam jāpiešķir attēls.
Attēlus var aktivēt izvēlnes elementā Mani iestatījumi > Iestatīt ierīci > Lietošanas režīms.
Dzērieni, kam nav piešķirts attēls, tiek rādīti bez attēla.
Varat izmantot Franke attēlus vai savus attēlus, taču abus tipus nevar izmantot jauktā veidā.

Vēlamā darbība Izvēlnes elements Informācija/rīcības instrukcija

Izvēlēties attēlu 2.12 Mani dzērienu attēli – Pieskarieties attēlam
– Nospiediet Izvēlēties attēlu

Noņemt attēlu 2.12 Mani dzērienu attēli – Pieskarieties attēlam
– Nospiediet Noņemt attēlu

11.8 Konfigurēt lietojumprogrammu
Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Versija Piemērs: 3.30 Aktuālās versijas rādījums

Standarta valoda Iestatītās standarta valodas rādījums. Pēc iestatītā gaidī-
šanas laika, kafijas automātā atkal tiek ieslēgta šī valoda.

11.8.1 Valodas iestatījumi

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Valodas maiņa – Jā
– Nē

Aktivizēt/deaktivizēt valodas maiņu

Valodas nomaiņas taimauts 20–120 s Gaidīšanas laiks, pēc kura kafijas automāts atkal tiek
pārslēgts uz izvēlnē 1 Iekārtas iestatīšana > 1.1 Valoda
iestatīto standarta valodu
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Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

1.–6. valoda – 1. valoda: uz-
nirstošais sa-
raksts ar pieeja-
majām valodām/
karodziņiem

– ...
– 6. valoda: uz-

nirstošais sa-
raksts ar pieeja-
majām valodām/
karodziņiem

Klientam tiek parādīti līdz pat 6 konfigurēto valodu karo-
dziņi. Izmantojot šos karodziņus, standarta valodu var no-
mainīt uz vēlamo valodu

11.8.2 Uzturvērtību iestatījumi

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Parādīt uzturvērtības informāciju – Jā
– Nē

– Aktivizēt/deaktivizēt uzturvērtības datu rādījumu
– Uzturvērtības datus var ievadīt sadaļā Izvēlnes

punkts 4 Uzturvērtības informācija

Plašāka uzturvērtības informācija Brīva teksta ievade

11.8.3 Apmaksas iespējas

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Izvēle – Monētas
– Kredītkarte
– Klienta karte
– Bezkontakta mak-

sājums ar karti
– Mobilais tālrunis
– Banknotes

Rādīt uznirstošo logu – Jā
– Nē

Aktivizēt/deaktivizēt uznirstošo logu Norēķini

11.8.4 Dzērienu šķirošana

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Izvēlēties šķirošanas shēmu – Papildināt saraks-
tu

– Pārņemt pozīciju
no POP

Dzērienu rādīšanas secība:

– Saraksta papildināšana: dzērieni tiek sakārtoti bez
atstarpēm no kreisās puses uz labo

– Rādīšanas secības pārņemšana no POP: dzērieni tiek
rādīti atbilstoši to pozīcijai pakotnē POP (Product
Offering Package - produktu piedāvājuma pakotne).
Tādējādi sarakstā var veidoties atstarpes
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11.8.5 Attīstība

Parametrs Vērtību diapazons Piezīmes

Show Debug Output – Jā
– Nē

Aktivizēt/deaktivizēt lāgošanas rādījumu

11.9 Dublēt/ielādēt datus

11.9.1 Dublēt datus

Vēlamā darbība Izvēlnes elements Informācija/rīcības instrukcija

Eksportēt konfigurāciju un
multividi

3.1 Dublēt datus – Eksportējiet konfigurāciju
– Dublējiet Franke multividi
– Dublējiet savu multividi
– Atvienot USB zibatmiņu
– Faila nosaukuma rādījums

11.9.2 Ielādēt datus

Vēlamā darbība Izvēlnes elements Informācija/rīcības instrukcija

Importēt konfigurāciju un
multividi

3.2 Ielādēt dublējumu – Ielādēt dublētos datus (konfigurāciju, Franke multivi-
di, savu multividi)

– Atvienot USB zibatmiņu

11.9.3 Dublēt XML datus

Vēlamā darbība Izvēlnes elements Informācija/rīcības instrukcija

Dublēt XML datus 3.3 Dublēt XML datus Eksportējiet ekspluatācijas datus, piemēram, apkopes
datus, kļūdu žurnālu vai dzērienu un iekārtas skaitītājus

– Atvienot USB zibatmiņu
– Faila nosaukuma rādījums

11.9.4 Ielādēt licenci

Vēlamā darbība Izvēlnes elements Informācija/rīcības instrukcija

Ielādēt licenci 3.12 Ielādēt licenci Importēt licenci
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11.10 Atjaunot noklusējuma vērtības

Vēlamā darbība Izvēlnes elements Informācija/rīcības instrukcija

Iestatīt noklusējuma vērtī-
bas

4 Iestatīt noklusējuma vērtī-
bas

Izvēlētajās sadaļās atjaunojiet noklusējuma vērtības
(piem., mainīgos un fiksētos datus) vai dzēsiet skaitītājus
(dzērienu un iekārtas skaitītājus), kā arī failus (dzērienu
un kļūdu žurnālus, failus)

Veiktās izmaiņas apstipriniet, pieskaroties Lietot

11.11 Konfigurācijas aktivizēšana
Ja atjauninājumi (FPC, POP, programmatūras versija u.c.) tiek pārnesti uz kafijas automātu caur paneli Provisioning
vai Deployment, tos kafijas automātā jāaktivizē. Kafijas automāta izvēlnē Individualizēšana un datu pārsūtīšana re-
dzamas pieejamās atjauninājumu pakotnes.

ü Kafijas automātā tika ielādēta konfigurācija,
FPC, POP vai jauna programmatūras versija caur
paneli Provisioning vai Deployment.

1. Pieskarieties Franke logotipam.

2. Ievadiet PIN.

3. Nospiediet Labi.

ð Līdzās izvēlnei Individualizēšana un datu pār-
sūtīšana redzams pieejamo atjauninājumu
skaits.

Servisa izvēlne

Individualizēšana un datu pārsūtīšana

Tīrīšana un apkope

3

4. Izvēlieties izvēlni Individualizēšana un datu pārsū-
tīšana.

5. Izvēlieties izvēlnes elementu 9 Atjauninājumu pa-
kotne.

6. Izvēlieties vajadzīgo atjauninājumu pakotni un
nospiediet pogu Lejuplādēt un importēt.

ð Atjauninājumu pakotne tiek importēta.

7. Nospiediet pogu Instalēt.

ð Atjauninājumu pakotne tiek instalēta.
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12 KĻŪDU NOVĒRŠANA

12.1 Kļūdu ziņojumi
Ja radies traucējums, iekārta parāda kļūdas ziņojumu, kurā sniegtas norādes par traucējuma novēršanu.

Režīms "Ar apkalpošanu"
Režīmā "Ar apkalpošanu" kļūda tiek parādīta ar krāsaina simbola palīdzību. Pieskarieties simbolam, lai iegūtu plašā-
ku informāciju.

2021-02-07
11:35

Biezumu tvertne ir pilna.

Iespējams pagatavot vēl tikai dažus kafijas
dzērienus. Iztukšojiet biezumu tvertni.

Aizvērt

2021-02-07
11:35

Pašapkalpošanās režīms
Pašapkalpošanās režīmā par kļūdu informē krāsains trijstūris vadības paneļa labajā augšējā stūrī. Pieskarieties sim-
bolam, lai iegūtu plašāku informāciju.

10:53
2020-04-07

Ja kļūda ietekmē visu sistēmu, kļūdas ziņojumi tiek parādīti automātiski. Nopietnu kļūdu gadījumā iekārta jāieslēdz
vēlreiz.

a) Lai iekārtu ieslēgtu no jauna, vispirms izslēdziet to ar galveno slēdzi .

b) Nogaidiet vienu minūti un vēlreiz ieslēdziet iekārtu.

c) Ja iekārtu nevar ieslēgt, pārbaudiet elektroapgādi.

d) Ja iekārtu nevar ieslēgt no jauna vai neizdodas novērst kļūdu, sazinieties ar savu servisa tehniķi.
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12.1.1 Kļūdu ziņojumu krāsu kods

Īslaicīgs pārtraukums

Sistēma joprojām darbojas bez ierobežojumiem

Sistēma darbojas ar ierobežojumiem

Daži vai visi resursi ir bloķēti

12.2 Kļūdu novēršana sistēmā
Kļūdas ziņojums/problēma Iespējamais cēlonis Novēršanas pasākums

Kļūdas ziņojums E79 Caur-
plūdes mērītāja kļūda

Ūdens caurplūdes traucējums Pārbaudiet ūdens tvertnes vai ūdens šļūtenes
savienojumu

Ja kļūdas ziņojums tiek parādīts dzēriena iz-
vades laikā, iespējams, ir nosprostojies kar-
stā ūdens moduļa siets

– Iestatiet rupjāku maluma pakāpi un/vai
samaziniet maluma daudzumu

– Demontējiet karstā ūdens moduli un iz-
skalojiet to

– Sāciet kafijas automāta tīrīšanu

Skārienekrāns vairs nereaģē
pareizi

Pārslogota ierīces programmatūra Kļūdas novēršanai pieejami divi varianti:

– 1. variants: piespiediet un 10 s pieturiet
sarkano taustiņu, kas atrodas vadības
paneļa labajā pusē, lai veiktu restartēša-
nu

– 2. variants: atvienojiet kafijas automātu
no elektrotīkla. Pēc 1 min pievienojiet
kafijas automātu elektrotīklam. Lai ie-
slēgtu, īsi nospiediet sarkano taustiņu va-
dības paneļa labajā pusē

12.3 Padomi labu kafijas dzērienu pagatavošanai

IEVĒRĪBAI
Slikta dzērienu kvalitāte
Kafijas pupiņu eļļa nogulsnējas uz pupiņu tvertnes iekšējām sieniņām, veidojot plānu eļļas kārtiņu. Eļļa ātri kļūst ve-
ca un pasliktina dzērienu kvalitāti.
a) Katru dienu notīriet eļļas kārtiņu no pupiņu tvertnes iekšējām sieniņām.

b) Šim nolūkam izmantojiet sausu vai tikai ūdenī samitrinātu drānu.

c) Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, jo tie var pārveidot kafijas garšu.
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Kafijas pupiņu aromāts pupiņu tvertnē izgaro siltuma un gaisa apmaiņas iedarbībā. Kvalitāte sāk pasliktināties jau
pēc 3 stundām.

a) Kafijas pupiņas nedrīkst kļūt mitras.

b) Hermētiski noslēdziet atvērto kafijas pupiņu iepakojumu.

c) Neuzglabājiet kafijas pupiņas ledusskapī vai saldētavā.

d) Ieberiet pupiņu tvertnē tikai tik daudz kafijas pupiņu, lai pietiktu nākamajām 3 stundām.

12.4 Palīdzība dzērienu kvalitātes problēmu gadījumos
Problēma Iespējamie cēloņi Iespējamā novēršana

Kafijas garša ir pliekana Pārāk rupjš malums Iestatiet smalkāku maluma pakāpi Maluma
pakāpes iestatīšana [} 27]

Pārāk maz kafijas Palieliniet kafijas daudzumu Iestatīt dzērienus

Temperatūra ir pārāk zema Palieliniet temperatūru Iestatīt dzērienus

Kafija ir veca Izmantojiet svaigu kafiju

Nav pareizi nofiksēta pupiņu tvertne Pārbaudiet pupiņu tvertnes fiksatoru Pupiņu
iebēršana

Kafijas garša ir dīvaina Sliktas kvalitātes malums Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru

Zems kafijas patēriņš Beriet pupiņu tvertnē mazāk kafijas pupiņu

Sabojājušās kafijas pupiņas Nomainiet kafijas pupiņas

Tīrīšanas līdzekļa atliekas Izskalojiet iekārtu

Netīra tasīte Pārbaudiet mazgājamo iekārtu

Slikta ūdens kvalitāte (hlors, cietība
u. c.)

Veiciet ūdens kvalitātes pārbaudi Ūdens kvali-
tāte [} 25]

Kafijas garša ir rūgta Pārāk augsta temperatūra Samaziniet kafijas temperatūru Iestatīt dzē-
rienus

Pārāk smalks malums Palieliniet maluma pakāpi Iestatiet maluma
pakāpi [} 27]

Pārāk mazs kafijas daudzums Palieliniet kafijas daudzumu Iestatīt dzērienus

Pārāk tumšs grauzdējums Izmantojiet gaišāku kafijas grauzdējumu

Kafijas garša ir skāba Temperatūra ir pārāk zema Palieliniet kafijas temperatūru Iestatīt dzērie-
nus

Pārāk gaišs grauzdējums Izmantojiet tumšāku kafijas grauzdējumu

Pārāk rupjš malums Iestatiet smalkāka maluma pakāpi Iestatiet
maluma pakāpi [} 27]
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13 EKSPLUATĀCIJAS PĀRTRAUKŠANA

13.1 Ekspluatācijas pārtraukšanas priekšdarbi

1. Veiciet automātisko kafijas automāta tīrīšanu.

2. Iztukšojiet pupiņu tvertni.

3. Iztīriet pupiņu tvertni.

4. Iztīriet biezumu tvertni.

13.2 Īslaicīga ekspluatācijas pārtraukšana (līdz 3 nedēļām)

ü Iekārta paliek uzstādīšanas vietā.

1. Veiciet automātisko kafijas automāta tīrīšanu. Tī-
rīšana [} 35]

2. Atveriet energoekonomisko režīmu.

3. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.

4. Iekārtai ar ūdens pieslēgumu noslēdziet ūdens
padevi.

5. Iztīriet papildierīces.

6. Izslēdziet papildierīces un atvienojiet no elektro-
tīkla.

13.3 Ilglaicīga ekspluatācijas pārtraukšana

IEVĒRĪBAI
Funkcionālās piemērotības zudums pēc ilglaicīga ekspluatācijas pārtraukuma un uzglabāšanas
noliktavā
Atkal uzsākot atkārtotu ekspluatāciju, obligāti jāsazinās ar servisa dienestu. Kafijas automātam ir jāveic apkope, tas
ir jāuzstāda un pirms dzērienu padeves jāiztīra.
a) Jautājiet Franke servisa dienestam par pareizu ekspluatācijas pārtraukšanu un uzglabāšanu noliktavā.

b) Uzticiet kafijas automāta iztukšošanu savam servisa tehniķim.

c) Ja uzglabāšanas laiks pārsniedz 6 mēnešus, pirms ekspluatācijas atsākšanas var būt nepieciešams remonts.

13.4 Transportēšana un uzglabāšana
Transportējot un uzglabājot iekārtu noliktavā, pasargājiet to no mehāniskiem bojājumiem un nelabvēlīgiem vides
apstākļiem.

Pasargājiet iekārtu no šādiem apstākļiem:

– satricinājumi;
– putekļi;
– tieši saules stari;
– apgāšanās vai sašķiebšanās;
– izslīdēšana transportējot;
– sals, ja iekārta nav pilnībā iztukšota

Jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:

– Pieļaujamā uzglabāšanas temperatūra, ja iekārta ir pilnībā iztukšota: 5-32 °C
– Relatīvais gaisa mitrums: maks. 80 %
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– Pietiekama stabilitāte un nostiprinājums ilgtermiņā
– Iekārta stāv vertikāli
– Iekārta ir tukša, sistēma ir iztukšota
– Iekārta un nenostiprinātās detaļas ir iepakotas, ja iespējams, oriģinālajā iepakojumā

13.5 Ekspluatācijas atsākšana pēc garāka uzglabāšanas laika vai dīkstāves

IEVĒRĪBAI
Bojājumi pēc dīkstāves
Ja uzglabāšanas vai dīkstāves periods pārsniedz 6 mēnešus, iespējams, ka komponenti vairs nefunkcionēs nevaino-
jami.
a) Jautājiet savam servisa tehniķim par savas iekārtas remontu un ekspluatācijas atsākšanu.
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14 DETAĻU UTILIZĒŠANA
Ekspluatācijas materiālu utilizācija

–   Pupiņas un kafijas biezumus var izbērt komposta kaudzē.
– Neizmantotie tīrīšanas līdzekļi jāutilizē, ievērojot informāciju uz etiķetes.
– Šķidrumu no tīrīšanas tvertnes vai pilienu savācējtrauka izlejiet notekūdeņu sistēmā.

Iekārtas un ierīču utilizācija

Ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (Waste Electrical
and Electronic Equipment — WEEE), un to nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Elektronikas detaļas utilizējiet atsevišķi.

Plastmasas detaļas utilizējiet atbilstoši detaļu marķējumam.

Pārvietojiet kafijas automātu divatā.
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15 TEHNISKIE DATI
Ierīces modelis S700 (FCS4067)

Izmēri: platums/augustums/dziļums (mm) 340/540/600

Svars (kg) 38

Pupiņu tvertnē iepildāmais daudzums, dzirnavas (kg) 1,8

Trokšņa emisijas (dB(A)) < 90

Vides temperatūra (°C) 10-32

Gaisa mitrums (%) Maks. 80

Ārējās izmantotā ūdens tvertnes tilpums (l) 16

Biezumu tvertnes ietilpība (opcijai: biezumu nomešana) 60-110 Spiedpaliekas, atkarībā no malšanas daudzuma

Karstā ūdens boileris Tilpums (l): 0,9

Darba spiediens: (bar): 12

Jauda pie 220-240 V (W): 2500

Jauda pie 208 V (W): 2500

Tvaika boileris Tilpums (l): 1,7

Darba spiediens: (bar): 3

Jauda pie 220-240 V (W): 3000

Jauda pie 208 V (W): 2 x 2450

15.1 Specifikācija atbilstoši DIN 18873-2:2016-02
Ražīgums stundā Vienkāršā dzērienu padeve

(Tases/h)

Dubultā dzērienu padeve

(Tases/h)

Espreso 160 238

Kafija/Café Crème 109 141

Karstais ūdens (200 ml) 164 -

15.2 Elektriskā pieslēguma dati
Spriegums Tīkla pieslēgums Jauda (maks.) Drošinātājs Frekvence

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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Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
97947 Grünsfeld
Deutschland
Tel.: +49 9346 9278 0
Fax: +49 9346 9278 100
www.franke.de

Franke Coffee Systems
UK Limited
6A Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,
Colney Street,
St Albans,
Hertfordshire, AL2 2DQ
England
Tel.: +44 1923 635700
Fax: +44 1923 635701
www.franke.com

Franke Coffee Systems
Americas
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
USA
Tel.: +1 615 462 4265
Fax: +1 615 462 4400
www.franke.com

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg
Switzerland
Tel. +41 62 787 31 31
www.franke.com

coffee.franke.com
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