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Läs bruksanvisningen innan du arbetar med maskinen.

Förvara bruksanvisningen vid maskinen och lämna den vi-
dare till nästa användare om maskinen säljs eller över-
låts.
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1 FÖR DIN SÄKERHET

1.1 Avsedd användning

1.1.1 Kaffemaskin
–  SB1200 FM CM är en dryckesmaskin för SB1200 (Specialty Beverage Station) som är utformad för användning

inom gastronomi, hotellbranschen, på kontor eller liknande miljöer.
– SB1200 FM CM är avsedd för bearbetning av hela kaffebönor, malt kaffe, pulver som kan användas i maskin,

färsk mjölk, mjölkersättning, sirap och färdiga drycker (t.ex. Cold Brew).
– SB1200 FM CM är avsedd att användas för tillredning av drycker i enlighet med den här bruksanvisningen och

teknisk data.
– SB1200 FM CM är avsedd att användas inomhus.

Beakta
– SB1200 FM CM är inte lämplig för användning utomhus.

1.1.2 Sidomaskiner

Kylenhet
– Kylenheten är endast avsedd för kylning av mjölk och färdiga vätskor i samband med tillagning i en Franke-kaf-

femaskin SB1200.
– Använd endast kyld mjölk och färdiga drycker (2,0-5,0 °C).
– Ta ut mjölken och färdiga drycker när kylenheten inte används. Förvara mjölken och färdiga drycker i ett lämp-

ligt kylskåp.
– Använd endast rekommenderade rengöringsmedel. Andra rengöringsmedel kan lämna kvar rester i mjölk- och

dryckessystemet.
– Kylenheten är endast avsedd att användas inomhus.
– Kylenheten UT40 är endast avsedd att användas i en stängd möbel med ventilationsöppningar som förhindrar

att vätskor tränger in. Kylenheten får under inga som helst omständigheter användas fristående.
– Observera försäkran om överensstämmelse som medföljer apparaten.

CleanMaster
– CleanMaster är endast avsedd att användas inomhus.
– CleanMaster är endast avsedd för rengöringen av Franke-kaffemaskinerna och Franke-sidomaskinerna.
– Lägg eller använd inga elektriska enheter i CleanMaster.
– Använd endast rekommenderade rengöringsmedel från Franke.

Beakta
– Andra rengöringsmedel kan lämna kvar rester i mjölk- och kallt-medie-system (system för mjölk/färdiga dryck-

er).

Flavor Station
– Flavor Station är endast avsedd för automatisk frammatning av sirap och andra flytande smakämnen som be-

hövs vid tillagning av drycker.

Beakta
– Flavor Station är inte avsedd för trögflytande vätskor som t.ex. chokladsås.
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– Flavor Station är inte avsedd för förvaring av ämnen som innehåller alkohol eller som är explosiva.

Koppvärmare
– Koppvärmaren är endast avsedd för föruppvärmning av kaffekoppar och glas som behövs vid tillagning av

drycker.

Beakta
– Dryckeskärl av papper eller plast får inte användas. Koppvärmaren är inte avsedd för att torka diskhanddukar

eller trasor. Täck inte över kopparna under uppvärmningen.

Debiteringssystem
– Debiteringssystemet kan användas för olika betalningssätt beroende på utförande. Exempel: Betalning med

mynt, kort eller mobila betalningssystem.

1.2 Förutsättningar för användning av kaffemaskinen
– SB1200 FM CM är avsedd för användning i självbetjäningsområdet.
– För att skydda användarna måste maskiner som används för självbetjäning alltid övervakas.
– Alla som använder SB1200 FM CM ska ha läst och förstått anvisningen. Detta gäller inte vid självbetjäning.
– Ta SB1200 FM CM och dess sidomaskiner i drift först när du har läst och förstått hela anvisningen.
– Använd inte SB1200 FM CM och dess sidomaskiner om du inte vet hur de fungerar.
– Använd inte SB1200 FM CM om anslutningsledningarna till SB1200 FM CM eller dess sidomaskiner är skada-

de.
– Använd inte SB1200 FM CM om SB1200 FM CM eller dess sidomaskiner inte har rengjorts eller fyllts på rätt

sätt.

– Barn under 8 år får inte använda SB1200 FM CM och dess sidomaskiner.
– Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller

brist på erfarenhet och kunskap får endast använda SB1200 FM CM und die
Beistellgerätet nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch ei-
ne für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen und nicht mit der
SB1200 FM CM und den Beistellgeräten spielen.

– Barn får inte rengöra SB1200 FM CM och dess sidomaskiner.

1.3 Förklaring av säkerhetsanvisningarna
Beakta säkerhetsanvisningarna för att skydda personer och saker.

Symbol och signalord visar hur allvarlig faran är.

VARNING
VARNING står för en eventuellt hotande fara. Faror som inte undviks kan leda till dödsfall eller
mycket allvarliga personskador.
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OBSERVERA
OBSERVERA står för en eventuellt hotande fara. Faror som inte undviks kan leda till lätta eller
ringa personskador.

ANMÄRKNING
OBS! uppmärksammar om risker för maskinskador.

1.4 Faror vid användningen av kaffemaskinen

VARNING
Brandrisk
Genom elektrisk överbelastning på nätkabeln kan brand uppstå på grund av värmeutveckling.
a) Använd inga uttagslister, grenuttag eller förlängningskablar när kaffemaskinen ansluts till strömförsörjningen.

VARNING
Livsfara på grund av elstötar
Skadade nätkablar, ledningar eller kontakter kan leda till elstötar.
a) Anslut aldrig en skadad nätkabel, ledning eller kontakt till elnätet.

b) Byt ut skadade nätkablar, ledningar eller kontakter. 
Om nätanslutningskabeln är fastmonterad ska du kontakta serviceteknikern. Om nätkabeln inte är fastmonterad
beställer och använder du en ny nätkabel i originalutförande.

c) Se till att maskinen och nätkabeln inte kommer i närheten av heta ytor, t.ex. gasspis, elspis eller ugn.

d) Se till att nätkabeln inte kläms eller skaver mot vassa kanter.

e) Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar bort apparaten från elnätet.

VARNING
Livsfara på grund av elstötar
Vätska/fukt eller läckage som kommer in i maskinen kan leda till elstötar.
a) Rikta aldrig vätske- eller ångstrålar mot maskinen.

b) Häll aldrig vätska på maskinen.

c) Doppa aldrig maskinen i vätska.

d) Koppla från strömförsörjningen till maskinen vid läckage eller inträngande vätska/fukt.

VARNING
Livsfara på grund av elstötar
Felaktigt utförda arbeten, reparationer eller servicearbeten på elektriska system kan leda till elstötar.
a) Elektriska delar får endast repareras av servicetekniker och måste bytas mot originalreservdelar.

b) Service får endast utföras av behöriga personer med lämpliga kvalifikationer.
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VARNING
Risk för skållning
Hett vatten tränger ut under sköljningen.
a) Undvik att arbeta i närheten av utloppen under förloppet.

b) Ställ inget under droppsilen.

c) VID SKÅLLNING: Kyl genast ner det skadade området och uppsök läkare beroende på hur allvarlig skadan är.

VARNING
Risk för skållning
Varma drycker kan orsaka brännskador.
a) Var försiktig med heta drycker.

b) Använd endast lämpliga dryckeskärl.

VARNING
Risk för skållning
Under rengöringen kommer varm vätska och ånga ut och orsaka brännskador.
a) Undvik att arbeta i närheten av utloppen under förloppet.

VARNING
Risk för personskador
Om det kommer in föremål i bönbehållaren eller kvarnen kan det leda till att splitter skjuts ut och orsakar person-
skador.
a) För inte in några föremål i bönbehållaren eller kvarnen.

OBSERVERA
Skärskador/klämskador
Pulverbehållarens matarmekanism kan orsaka skärskador eller klämskador.
a) Gör rent pulverbehållaren försiktigt.

OBSERVERA
Irritation på grund av rengöringsmedel
Rengöringstabletter, rengöringsmedel för mjölksystem och avkalkningsmedel kan orsaka irritationer i ögonen eller
på huden.
a) Beakta faroangivelserna på rengöringsmedelsetiketterna.

b) Undvik kontakt med ögon och hud.

c) Tvätta händerna efter kontakt med rengöringsmedel.

d) Det får inte komma rengöringsmedel i dryckerna.
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OBSERVERA
Hälsorisker på grund av bakteriebildning
Otillräcklig rengöring kan leda till att livsmedelsrester fastnar i maskinen och utloppen och kontaminerar produkter-
na.
a) Använd inte maskinen om den inte har rengjorts enligt bruksanvisningen.

b) Rengör maskinen varje dag enligt bruksanvisningen.

c) Informera användarna om obligatoriska rengöringsåtgärder.

OBSERVERA
Hälsorisker på grund av bakteriebildning
Om maskinen inte används under en längre tid kan det fastna rester i maskinen.
a) Rengör maskinen efter en längre tids uppehåll (mer än 2 dagar).

OBSERVERA
Mögelbildning
Det kan bildas mögel på kaffesumpen.
a) Töm och rengör kaffesumpbehållaren minst en gång om dagen.

ANMÄRKNING
Skada på kaffemaskinen
Om piprengöringsanordningen ställs på droppsileb för tidigt kommer pipen att röra sig mot piprengöringsanordning-
en. Därigenom kan kaffemaskinen och/eller piprengöringsanordningen att skadas.
a) Ställ endast piprengöringsanordningen på droppsilen begäran när pipen har stängts av helt.
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2 SYMBOLFÖRKLARING

2.1 Symboler i bruksanvisningen

2.1.1 Orientering

Symbol Beskrivning

Rengöra komponenter med 5-stegsmetoden

Under den här symbolen hittar du tips och trick tillsammans med mer information

Förutsättningar för handlingssteg

Resultat eller delresultat vid handlingssteg

2.2 Symboler i programvaran

2.2.1 Symboler för navigation och handhavande

Symbol Beteckning Beskrivning

Knapp för avbrott Avbryter tillredningen

Nästa/föregående sida Bläddra i flersidiga menyer

Start-knapp Starta tillredningen

2.2.2 Symboler på manöverpanelen och användargränssnittet

Om en symbol tänds på manöverpanelen kan du få ytterligare information och anvisningar genom att peka på sym-
bolen. Om det uppstår ett fel kan du få hjälp i kapitlet Felavhjälpning [} 81].

Symbol Beteckning Beskrivning

Franke-logotypen Öppna underhållsnivån

Böna åt vänster/höger Aktiv kvarn

Dubbel produkt Tillreda dubbla dryckesmängden (dubbel tillredning)
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Symbol Beteckning Beskrivning

Malt kaffe

Energisparläge Koppla om maskinen till energisparläge

Skötsel/rengöring Maskinen måste rengöras eller underhållas

Sköljning Maskinen måste sköljas eller maskinen sköljs

Rengöringsmedel för mjölk-
system

Rengöringsmedel för mjölksystem slut (CleanMaster)

Kaffesumpbehållare Kaffesumpbehållaren måste tömmas

Dörr Dörren är öppen

Debitering Debitering aktiv

First Shot Förvärm system

Service/inställning/admi-
nistration

Ljusstyrka Ställ in ljusstyrkan

Kundanpassning Anpassa drycker och visning

Skärmsläckare

Reklambilder

Favoriter Favoritknapp, kan ställas in på en funktion som används ofta

Produkt

Kaffeböna Bönbehållaren är tom eller felaktigt isatt

Mjölk Mjölkbehållaren är tom eller felaktig isatt
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Symbol Beteckning Beskrivning

Pulver Pulverbehållaren är tom eller inte rätt insatt

Info

Händelselogg Lista över händelse- och felmeddelandena

Räknare för enstaka pro-
dukter

Inaktiv

Dataöverföring Data överförs

2.2.3 Visning av felmeddelanden
Markerade produkter kan inte tillredas. Du kommer till felmeddelandet via den lysande symbolen på manöverpane-
len.

Espresso Cappuccino Chococcino

Café crème Ånga Tevatten

Om hela systemet berörs av ett fel så visas felmeddelandet automatiskt.

Dörr öppen

Dörren är öppen. Stäng dörren.
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Färgkod för felmeddelanden

Tillfälligt avbrott

Systemet fungerar utan begränsningar

Systemet fungerar med begränsningar

Vissa eller alla resurser är spärrade
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3 LEVERANSOMFATTNING
Beroende på apparatens konfiguration kan leveransomfattningen avvika eller delar kan inkluderas någon annan-
stans. Du kan köpa ytterligare tillbehör antingen från din återförsäljare eller direkt från FRANKE Kaffeemaschinen
AG i Aarburg.

Artikelbeteckning Artikelnummer

Kaffemaskin SB1200 FM CM (FCS4050)

Manual-Set 560.0604.758

Rengöringstabletter (100 st.) 567.0000.010

Rengöringstabletter (USA/Kanada) 567.0000.002

Rengöringsborstar 560.0003.728

Borste för insidan 560.0001.019

Rengöringspensel 560.0003.716

Mikrofiberduk 560.0002.315

Kvarninställningsnyckel 560.0003.876

Strålreglage-/slangnyckel 560.0002.774

Utloppsrengöringsutrustning 560.0604.024

Adapter för CAN-kabel 560.0002.932

Diskfastsättning för valfri låsning av UT40 och FSU60 CM
(skruvar med kullrigt huvud (560.0623.779) för fastsätt-
ningen ingår)

560.0623.576
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4 IDENTIFIERING

4.1 Position typskyltar

4.1.1 Kaffemaskin

Typskylten för kaffemaskinen sitter på maskinens högra insida.

4.1.2 Kylenhet UT40 CleanMaster

Typskylten på kylenheten UT40 sitter till höger i kylutrymmet.

4.1.3 Kylenhet SU12/UT12

Typskylten för kylenheten SU12 sitter till vänster i kylutrymmet.
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4.1.4 FSU och FSU60 CM (tillval)

Typskylten för underdisk-Flavor-Station (FSU, FSU60 CM) sitter upptill på den vänstra sidan av huset.

4.1.5 FS (tillval)

Typskylten för Flavor Station FS sitter inuti på bakväggen.

4.1.6 CleanMaster-modul

Typskylten på CleanMaster-modulen sitter upptill på huset.
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4.1.7 CW (tillval)

Typskylten för koppvärmaren sitter inuti på bakväggen.

4.1.8 AC125 CL (tillval)

Typskylten för AC 125 CL sitter på insidan till höger.

4.1.9 AC200 (tillval)

Typskylten för AC200 sitter på den vänstra sidan av utsuget.

4.2 Typnyckel

4.2.1 Kaffemaskin

Typnyckel Beskrivning

1G 1 kvarn

2G 2 kvarnar

1IC Iced Coffee Module

1P 1 pulverdoserare
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Typnyckel Beskrivning

2P 2 pulverdoserare

CM CleanMaster

FM FoamMaster (kall och varm mjölk/medier, kallt och varmt mjölkskum)

H2 Hetvattenutlopp mitten

LH Vänster (left-hand)

RH Höger (right-hand)

SB1200 Kaffemaskin (Specialty Beverage Station)

Serie: SB

Storlek: 1200

4.2.2 Sidomaskiner

Typnyckel Beskrivning

1DM 1 Double Media Pump Module

2DM 2 Double Media Pump Modules

1OM 1 One Media Pump Module

2OM 2 One Media Pump Modules

3OM 3 One Media Pump Modules

4OM 4 One Media Pump Modules

AC Debiteringssystem

CC Myntväxlare (coin changer)

CL Kontantfri (cashless)

CleanMaster
MA

CleanMaster-modul (Master)

CleanMaster
SL

CleanMaster-modul (Slave)

CV Myntautomat (coin validator)

CW Koppvärmare

FS60 Flavor Station med 6 Flavor-pumpar

FSU60 Underdisk-Flavor Station med 6 Flavor-pumpar

FSU60 Clean-
Master

Underdisk-Flavor Station med 6 Flavor-pumpar och Flavor-Station-CleanMaster

SU12 Kylenhet (12 l eller 2x4,5 l), placerad bredvid kaffemaskinen

Twin Modifierad kylenhet för samtidig användning med två kaffemaskiner

UT12 Underdisk-kylenhet (12 l eller 2x4,5 l)

UT40 Underdisk-kylenhet (4x10 l)
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5 BESKRIVNING AV APPARATEN

5.1 Sidomaskiner

5.1.1 Iced Coffee Module

– Iced Coffee Module finns framtill på kaffemaskinens högra sida.
– Iced Coffee Module kyler aktivt det nybryggda kaffet ner till under 40 °C.
– Modulen kan erhållas som tillval och kan inte eftermonteras.
– Rengöringen av Iced Coffee Module är integrerad i rengöringsprocessen för befintliga kaffemaskiner. Därige-

nom tillkommer ingen manuell rengöring och inget separat rengöringsmedel krävs.

Iced CoffeeIced Espresso Iced Americano Kyld caffè latteIced Cappuccino Iced latte macchiato

Iced Coffee Module kan bereda många nya drycker som t.ex. Iced Espresso, Iced Coffee och Iced Americano.
Dessa drycker kan även kombineras med mjölk, mjölkskum och/eller sirap.
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5.1.2 Kylenhet

SU12 FM CM 2OM

UT40 CM
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5.1.3 CleanMaster

CleanMaster-Modul möjliggör en helautomatisk rengöring av kylenheten och Flavor Station (FSU60 CM) samt alla
slangförbindelser.

5.1.4 Flavor Station FSU60 CM

För kreationer utöver det vanliga finns vår underdisk-Flavor Station FSU60 CleanMaster. Med denna Flavor Station
kan du komplettera ditt utbud med upp till sex olika smakriktningar.
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5.1.5 Flavor Station FS/FSU EC

För kreationer utöver det vanliga finns vår Flavor Station (tillval). Med Flavor Station kan du komplettera ditt utbud
med upp till sex olika smakriktningar.

5.1.6 Koppvärmare

För ett perfekt kaffe behöver du förvärmda koppar. Koppvärmaren med fyra uppvärmningsbara placeringsytor pas-
sar perfekt till din kaffemaskin.
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5.1.7 Debiteringssystem

Debiteringssystemet används för betalning och registrering av debiteringsuppgifter.

Gränssnitt:

– VIP
Betalsystem:

– Myntautomat
– Myntväxlare
– Kortläsare
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5.2 Kaffemaskin

UT40 CleanMaster

SB1200 FM
CleanMaster

CleanMaster

FSU60 CM (tillval)

SB1200 (Specialty Beverage Station) består av kaffemaskinen SB1200 FM CM en kylenhet (t.ex. UT40, CM, SU12
eller UT12) med pumpmodul-CleanMaster och den valfria Flavor-Station (t.ex. FSU60 CM med CleanMaster eller
FS60/FSU60 EC). Här presenterar vi en konfiguration som exempel för att du ska få en överblick över din Specialty
Beverage Station. Beakta att din Beverage Station kan avvika beroende på konfiguration och att möbeln som an-
vänds endast tjänar som exempel.
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Inkastlucka

Bönbehållare

Iced Coffee Module (tillval)

12,1"-Touch-Display med
knappbelysning

Koppsensor
Droppskål med droppsil

Enkelt utlopp med automatisk
höjdinställning

Lås och upplåsningsknapp till
frontdörren

Pulverbehållare (tillval)

5.2.1 Standard
– Två kvarnar (baktill till vänster och till höger)
– En kvarn (vänster bak)
– Enkelt utlopp med integrerat hetvattenutlopp och automatisk höjdinställning
– iQFlow
– First Shot
– Pumpenmodul-CleanMaster (för kylenheten)
– Vattenanslutning
– Koppsensor
– 12,1"-Touch-Display med knappbelysning
– Stöd för videofiler
– Fötter, 40 mm
– Två mjölksorter

5.2.2 Alternativ
– Premiumversion
– Andra pulverbehållare (framme till höger)
– Pulverbehållare
– Iced Coffee Module (framtill till höger)
– Kaffesumputkast
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– Låsbara bön- och pulverbehållare
– First Shot
– Formtätning
– Fötter, 7 mm
– Ställbara fötter, 70 mm
– Ställbara fötter, 100 mm
– Pekplatta som manövreringshjälp för rullstolsburna (A400: endast tillgänglig om maskinen inte är ansluten till

Franke Digital Services.)
– Tankkit (inte tillsammans med Iced Coffee Module)
– Franke Digital Services
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5.2.3 Kaffemaskinens komponenter

Bönbehållare

Kaffesumpbehållare

Avloppsvattenbehållare (tillval)

Bryggmodul

Iced Coffee Module (tillval)

Pulverbehållare (tillval)

Droppskål (fast monterat) med droppgaller
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5.3 Översikt över driftslägena
Vilket driftsläge som är lämpligt beror på hur du använder kaffemaskinen, sortimentet och kundernas önskemål. 
Din servicetekniker hjälper dig gärna att ställa in det driftsläge som passar bäst.

5.3.1 Användargränssnitt

Espresso Dubbel espresso 2 Espresso

Café crème Ånga Tevatten

1 2

1 Växla mellan underhållsnivå och produkturval
via Franke-logotypen

2 Bläddra framåt eller bakåt

5.3.2 Driftsläge Quick Select

Espresso Hasselnötscappuccino Chococcino

Café crème Ånga Tevatten

Driftläget Quick Select är standardinställningen för självbetjäning. När kunden har valt en dryck kan han eller hon
anpassa den i nästa steg, om det finns produktalternativ aktiverade.

Användargränssnittets uppbyggnad
– Nivå 1: produkturval, upp till 5 sidor, visning av 6, 12 eller 20 produktknappar per sida
– Nivå 2: anpassa dryck, välj produktalternativ, starta tillagningen
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Individuella anpassningar
– Display: 2x3, 3x4 eller 4x5 produkter per sida
– Aktivera Credit Mode

– Individuell uppställning av drycker

5.3.3 Individuellt driftsläge
Vad är det individuella driftsläget?

– Nytt granfiskt användargränssnitt
– Guidad produkturvalsprocess
– Utvecklad för självbetjäningsmiljöer
– Förbättrad guidad betalningsprocess
– Från programvaruversion 2.60 två individuellt anpassningsbara driftslägen: step by step och pop-up

Det individuella driftsläget fungerar endast med step by step och pop up.

Step by Step

1 Skärmsläckare

2 Välj dryck

3 Välj kopp-/muggstorlek

4-6 Välj filterattributvärden för filterattribut som smak eller mjölktyp.

Kunden guidas steg för steg genom GUI till det individuella driftsläget. Varje filterattribut visas på en egen
bildskärm. Upp till åtta filterattribut kan användas.

7 Påbörja dryckesberedning: bekräfta dryckesval, välj betalningssätt

8 Drycken tillagas. Samtidigt kan reklampaneler visas, t.ex. bilder och videor.

9 Tillredning av dryck avslutad
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Pop-Up

1 Skärmsläckare

2 Välj dryck

3 Välj kopp-/muggstorlek

4 Förhandsvisning av dryck

Möjliga nästa steg: [5] Välj filerattribut eller [6] Starta dryckesberedning utan produktvalsfilter

5 Filterattribut: smak, mjölksorter, bönsorter etc.

Varje filterattribut bisas i ett eget popup-fönster. Efter valet stängs popup-fönstret. Upp till sex filterattribut
kan visas.

6 Påbörja dryckesberedning: bekräfta dryckesval, välj betalningssätt

Drycken tillagas. Samtidigt kan reklampaneler visas, t.ex. bilder och videor.

7 Tillredning av dryck avslutad

5.4 Franke Digital Services (tillval)
Våra digitala tjänster är utvecklade för Frankes kaffemaskinsutbud och ger dig kontroll och en tydlig överblick över
alla kaffemaskinsaktiviteter och information. Centralt styrt fjärrunderhåll, t.ex. program- och konfigurationsuppdate-
ringar sparar in på ingrepp på plats.

Du kan få mer information från din Franke-servicetekniker eller på Frankes webbplats.
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6 INSTALLATION

6.1 Förberedelser
– Kaffemaskinens nätanslutning måste vara säkrad med en jordfelsbrytare (FI).
– Varje pol i strömkällan måste kunna brytas med en brytare.
– Vattenanslutningen måste uppfylla Krav på vattenförsörjningen [} 35] samt lokala regler och bestämmelser.
– Kaffemaskinen måste anslutas till vattenförsörjningen med den medföljande slangsatsen. Använd inte befintliga

vattenslangar.
– Se till att det finns en ergonomisk och stabil uppställningsyta (bärförmåga min. 150 kg). Manöverenheten ska

sitta i ögonhöjd.

Du måste ha utfört förberedelserna innan serviceteknikern installerar kaffemaskinen hos dig. Serviceteknikern in-
stallerar kaffemaskinen och tar den i drift för första gången. Han eller hon visar dig de grundläggande funktionerna.

6.2 Dimensioner
Alla mått är angivna i mm.

Mer omfattande information krävs för att möbelns utförande. Konsultera planeringsdatan för detta.

SB1200 FM CM - front-/sidovy
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Kylenhet UT40, FSU60 CM och CleanMaster-Module i möbel - front-/sidovy

SB1200 FM CM med kylenhet SU12 och FS60 CM - front-/sidovy
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SB1200 FM CM med kylenhet UT12 - front-/sidovy

ANMÄRKNING
Överhettningsskador
För litet avstånd till väggen och upptill kan leda till att värmen inte kommer ut från maskinen och orsaka störningar.
a) Följ angivna inbyggnadsmått och fritt utrymme.

b) Se till att det fria utrymmet inte är blockerat.

Minsta avstånd
– Till den bakre väggen: 50 mm
– Uppåt: 200 mm (för att fylla på och ta upp bönbehållaren)
– Till höger: 100 mm (för att öppna dörren)

Med hjälp av de ställbara fötterna (tillval) kan man kompensera för ojämnheter eller höjdskillnader.

Diskgenombrott
Följande skildringar är exempel. Exakta uppgifter som passar till din konfiguration finns i planeringsdatan.

Diskgenombrott vid ställbara fötter
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Diskgenombrott vid formtätning

6.2.1 Ställbara fötter
Om inga andra tillval valdes vid beställningen av kaffemaskinen ingår fötter med en fast höjd på 40 mm i leve-
ransomfattningen. Ställbara fötter med en höjd på 70 eller 100 mm finns som tillval. Fötter med fast höjd på 7 mm
inklusive gjuten tätning för fastsättningen kan också beställas.

Med de ställbara fötterna kan man kompensera för ojämnheter eller höjdskillnader.

6.3 Krav på vattenförsörjningen

6.3.1 Vattenanslutning

Vattentryck 0,8-10,0 bar

Flödeshastighet >100 ml/s

Vattentemperatur <25 °C

Anslutning till vattenanslutningen Överfallsmutter G3/8 och metallslang l = 1500 mm

Får endast anslutas med det medföljande slangkitet

– Vattenanslutningen ska uppfylla specifikationerna i tekniska data samt lokala och nationella bestämmelser.
– Vattenanslutningen måste skyddas mot återflöde.
– Vattenanslutningen måste ha en avstängningsventil och kontrollerbar backventil med förkopplat filter. Filtret

måste kunna tas bort för rengöring.
– Vattnet får inte avlägsnas från avkalkningsanläggningen.
– Filter med minst 100 maskor/tum (UL)
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6.3.2 Vattenkvalitet

Totalhårdhet: 4–8 GH (tysk totalhårdhet)

7–14 fH GH (fransk totalhårdhet)

4,2-8,3 GPG

70–140 ppm (mg/l)

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

Surhetsgrad/pH-värde 6,5–7,5 pH

Klorhalt <0,5 mg/l

Kloridhalt <30 mg/l

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

Elektrisk ledningsförmåga (uppmätt) 50–200 µS/cm (mikrosiemens)

Järnhalt <0,3 mg/l

– Färg: klar
– Smak: frisk och ren smak
– Lukt: utan kännbar lukt
– Inga rostpartiklar i vattnet
– Omvänd osmos: Vattnet måste ha en andel upplöst fast material på minst 30–50 ppm (30–50 mg/l) för att för-

hindra att kokaren blir överfylld.

Uppskatta korrosionsrisken
Följande formel kan användas för uppskattningen:

Beräknad ledningsförmåga = uppmätt ledningsförmåga [μS/cm] – (uppmätt totalhårdhet [° dH GH] x konstanten)

– Uppmätt ledningsförmåga i μS/cm
– Uppmätt totalhårdhet i ° dH GH
– Konstant = 30 [μS/cm]/[° dH GH]

Beräknad ledningsförmåga Korrosionsrisk

<200 μS/cm låg

200–500 μS/cm förhöjd

>500 μS/cm stor

Beräkningsexempel:
– Uppmätt ledningsförmåga 700 μS/cm
– Uppmätt totalhårdhet 18° dH GH
– Beräknad ledningsförmåga = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

Resultatet av beräkningen är 160 μS/cm och innebär en låg korrosionsrisk.

6.3.3 Vattenutlopp
– Avloppsslang: D = 20 mm, L = 2000 mm
– Anslutning till djupt liggande vattenlås
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7 PÅFYLLNING OCH TÖMNING

7.1 Fylla på bönor

VARNING
Risk för personskador
Om det kommer in föremål i bönbehållaren eller kvarnen kan det leda till att splitter skjuts ut och orsakar person-
skador.
a) För inte in några föremål i bönbehållaren eller kvarnen.

ANMÄRKNING
Dålig dryckeskvalitet
Oljan i kaffebönorna bildar en tunn oljefilm på insidan av bönbehållaren. Oljeavlagringarna blir snabbt gammal och
försämrar smaken på dryckerna.
a) Ta bort oljefilmen från bönbehållarens insida varje dag.

b) Använd en torr duk eller duk fuktad med vatten.

c) Använd inga rengöringsmedel eftersom de ändrar kaffesmaken.

Fyll på kaffebönor i bönbehållaren.
Fyll på pulver som passar kaffemaskinen i pulverbehållaren.

1. Lyft av locket till bönbehållaren.

2. Fyll på kaffebönor.

3. Sätt på locket.
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7.2 Fylla på pulver

1. Lyft av locket till pulverbehållaren.

2. Fyll på pulver som passar kaffemaskinen.

3. Sätt på locket.

7.3 Fylla på kylenheten

OBSERVERA
Bakterier i opastöriserad mjölk
Bakterier i opastöriserad mjölk kan orsaka hälsorisker.
a) Använd inte opastöriserad mjölk.

b) Använd endast pastöriserad mjölk eller H-mjölk.

ANMÄRKNING
Maskinskador
Användning av fel vätskor kan leda till skador på maskinen.
a) Fyll endast på mjölk eller färdiga drycker i Franke-behållaren.

b) Använd endast vatten och milt rengöringsmedel för rengöring av behållaren.
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ANMÄRKNING
Dålig mjölk och färdiga drycker
Otillräcklig kylning eller dålig hygien kan göra att färdiga drycker och mjölken blir dålig.
a) Använd endast kyld mjölk och färdiga drycker (2,0-5,0 °C).

b) Fyll endast på mjölk och färdiga drycker i rena bönbehållare.

c) Lagra endast mjölk och färdiga drycker i kylenheten under tiden som maskinen används. Lagra mjölken och fär-
diga drycker i en kylenhet när enheten inte används – t.ex. under natten.

d) Rengör maskinen och kylenheten minst en gång om dagen.

e) Tvätta händerna eller ta på dig engångshandskar innan du rör vid sugslangen, insidan av bönbehållaren och be-
hållarlocket.

f) Lägg endast behållarens lock med sugslangen på en ren yta.

7.3.1 Kylenhet SU12/UT12 FM CM 2OM

1. Öppna dörren på kylenheten.

2. Sätt på kylenheten.

ð Aktuell temperatur i kylutrymmet visas.

3. Dra ut bönbehållaren.

4. Ta av behållarens lock med vändadaptrarna.

5. Fyll på bönbehållare med kall mjölk eller ett kylt
medium.

6. Sätt bönbehållarens lock med vändadaptrarna på
behållaren.

7. Skjut in bönbehållaren i kylutrymmet till stoppet.

8. Stäng dörren på kylenheten.

7.3.2 Kylenhet UT40

ANMÄRKNING
Skada och/eller brott på gallret
Överskridande den maximala lastkapacitet på gallret i kylenheten kan leda till en skada resp. till ett brott.
a) Säkerställ att den maximala lastkapaciteten på gallret på 22 kg inte överskrids.
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1. Öppna dörren på kylenheten.

2. Sätt på kylenheten.

ð Aktuell temperatur i kylutrymmet visas.

3. Dra bort kopplingen från bönbehållaren och an-
slut till pumpmodulen.

4. Dra ut behållaren.

5. Ta av behållarens lock.

6. Fyll på behållare med kall mjölk eller ett kylt
medium.

7. Sätt bönbehållarens lock på behållaren.

8. Anslut kopplingen till bönbehållaren.

9. Skjut in bönbehållaren i kylutrymmet till stoppet.

10. Stäng dörren på kylenheten.

7.4 Fylla på Flavor Station FS EC
Knappen för att sätta på Flavor Station sitter på insidan på den bakre väggen på vänster sida.

1. Lås upp Flavor Station med nyckeln.
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2. Tryck på låsknappen och öppna Flavor Station.

3. Sätt på Flavor Station.

4. Dra flaskhållaren uppåt.

5. Ställ flaskor i Flavor Station.

6. Dra flaskhållaren nedåt.

7. Skjut slangkopplingen uppåt på slangen.

8. För in slangen i flaskan.

9. Skjut in slangkopplingen i flaskans huvud.

10. Stäng Flavor Station.

7.5 Fylla på Flavor Station FSU60 CleanMaster
Knappen för att sätta på FSU60 CleanMaster finns framtill i mitten på huset.

1. Öppna möbeln.

2. Dra ut Flavor Station tills enheten är åtkomlig.

1

2

3

4

6.

3. Ta bort kopplingen från vändadaptern.
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4. Ställ alla flaskor i flaskbrickan i Flavor Station.

1

5. Anslut kopplingen till sirapsflaskan.

ð Alla sirapsflaskor är anslutna till Flavor Station.

ð Icke använda kopplingar är anslutna till rengö-
ringsadaptern.

6. Sätt på Flavor Station.

7. Skjut in Flavor Station i möbeln.

8. Stäng möbeln.

7.6 Ställa in malningsgrad

VARNING
Risk för personskador
Om det kommer in föremål i bönbehållaren eller kvarnen kan det leda till att splitter skjuts ut och orsakar person-
skador.
a) För inte in några föremål i bönbehållaren eller kvarnen.

Kvarninställningsnyckel (560.0003.876)

Ändring av malningsgraden påverkar kaffemängden. Därför måste kvarnen kalibreras efter att malningsgraden har
ställts in.
Vid behov kan malningsgraden för varje kvarn ställas i olika steg.

1. Dra fram låssliden ända till stoppet. 2. Lyft av bönbehållaren uppåt.



Franke Kaffeemaschinen AG Påfyllning och tömning | 7

Bruksanvisning SB1200 FM CM 43

3. Ställ vid behov in malningsgraden med kvarnin-
ställningsnyckeln.

ð Vrid moturs för en finare malning.

ð Vrid medurs för en grövre malning.

4. Sätt på bönbehållaren.

5. Kontrollera malningen och korrigera ev.

6. Sätt på bönbehållaren.

7. Skjut in låssliden till stoppet.

ANMÄRKNING
Försämrad funktion
Om bön- och pulverbehållaren inte är korrekt låsta kan kaffemaskinens funktion och produktkvaliteten påverkas.
a) Skjut in låssliden till stoppet.

7.7 Tömma bönbehållaren

1. Dra fram låssliden ända till stoppet. 2. Lyft av bönbehållaren uppåt.

3. Töm, rengör och torka bönbehållaren.
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4. Skjut in låssliden till stoppet.

ANMÄRKNING
Försämrad funktion
Om bön- och pulverbehållaren inte är korrekt låsta kan kaffemaskinens funktion och produktkvaliteten påverkas.
a) Skjut in låssliden till stoppet.

7.8 Tömma pulverbehållaren

OBSERVERA
Skärskador/klämskador
Pulverbehållarens matarmekanism kan orsaka skärskador eller klämskador.
a) Gör rent pulverbehållaren försiktigt.

ANMÄRKNING
Nedsmutsning av pulver
Det kan trilla ut pulver ur pulverbehållaren.
a) Transportera alltid pulverbehållaren upprättstående och stängd.

1. Dra fram låssliden ända till stoppet. 2. Ta ut pulverbehållaren uppåt.

3. Töm, rengör och torka av pulverbehållaren.
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4. Sätt på pulverbehållaren. 5. Skjut in låssliden till stoppet.

ANMÄRKNING
Försämrad funktion
Om bön- och pulverbehållaren inte är korrekt låsta kan kaffemaskinens funktion och produktkvaliteten påverkas.
a) Skjut in låssliden till stoppet.

7.9 Tömma kaffesumpbehållaren

ANMÄRKNING
Mögelbildning
Kafferester kan orsaka mögel.
a) Töm och rengör kaffesumpbehållaren minst en gång om dagen.

1. Öppna dörren.

ð Meddelandet Dörr öppen visas på användar-
gränssnittet.

2. Ta ut kaffesumpbehållaren.

3. Töm, rengör och torka kaffesumpbehållaren.

4. Sätt i kaffesumpbehållaren och stäng dörren.
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7.10 Tömma kylenheten

ANMÄRKNING
Dålig mjölk och färdiga drycker
Otillräcklig kylning eller dålig hygien kan göra att färdiga drycker och mjölken blir dålig.
a) Använd endast kyld mjölk och färdiga drycker (2,0-5,0 °C).

b) Fyll endast på mjölk och färdiga drycker i rena bönbehållare.

c) Lagra endast mjölk och färdiga drycker i kylenheten under tiden som maskinen används. Lagra mjölken och fär-
diga drycker i en kylenhet när enheten inte används – t.ex. under natten.

d) Rengör maskinen och kylenheten minst en gång om dagen.

e) Tvätta händerna eller ta på dig engångshandskar innan du rör vid sugslangen, insidan av bönbehållaren och be-
hållarlocket.

f) Lägg endast behållarens lock med sugslangen på en ren yta.

7.10.1 Kylenhet SU12/UT12 FM CM 2OM

1. Öppna dörren på kylenheten.

2. Dra ut bönbehållaren.

3. Förvara mjölken resp. mediet i kylenheten eller
kasta den vid behov.

4. Rengör bönbehållare, lock, vändadaptrar, sugs-
langar och kylutrymme.

5. Sätt bönbehållarens lock med vändadaptrarna på
behållaren.

6. Skjut in den rengjorda bönbehållaren i kylutrym-
met till stoppet.

7. Stäng av kylenheten när den inte behövs längre.
Lämna dörren till den frånkopplade kylenheten li-
te öppen för att förhindra att det bildas lukt inne
i maskinen.
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7.10.2 Kylenhet UT40

1. Öppna dörren.

2. Ta bort kopplingen (kopplingarna) från behållaren
(behållarna).

3. Anslut kopplingen (kopplingarna) till pumpmodu-
len (pumpmodulerna).

4. Dra ut behållaren.

5. Förvara mjölken eller mediet i kylenheten eller
kasta den vid behov.

6. Rengör behållare, mjölk-/medieledande delar
och kylutrymme.

7. Sätt i rengjord bönbehållaren (rengjorda behålla-
re).

8. Stäng av kylenheten när den inte behövs längre.
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9. Lämna dörren till den frånkopplade kylenheten li-
te öppen för att förhindra att det bildas lukt inne
i maskinen.
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8 TILLREDA DRYCKER
VARNING

Risk för skållning
Varma drycker kan orsaka brännskador.
a) Var försiktig med heta drycker.

b) Använd endast lämpliga dryckeskärl.

Alla drycker (inklusive varmvatten) hälls ut genom allt-i-ett-pipen. Pipen behöver inte demonteras vid rengöringen -
den rengörs vid den automatiska rengöringen med hjälp av piprengöringsanordningen.

8.1 Tillreda dryck med Quick Select

1. Ställ ett lämpligt dryckeskärl under utloppet.

11:35
2021-02-07

2. Välj en produkt.

ð Produktvisningen visas.

3. Välj produktalternativ.

4. Starta tillredningen med den gröna knappen.

ð Drycken tillagas.
11:35

2021-02-07

ð Produkturvalet visas så fort produkten är färdig.

8.2 Tillreda drycker med Advanced Mode

1. Ställ ett lämpligt dryckeskärl under utloppet.

2. Välj en produkt.

3. Välj önskat produktalternativ.

4. Starta tillredningen med den gröna knappen.

ð Utloppet körs ner.

ð Tillredningen startar.

ð Produkten är tillredd.

8.3 Tillreda drycker med malet kaffe
Exempel: Quick Select

Det går endast att tillreda malet kaffe. Lösligt snabbkaffe av torkat kaffeextrakt kan inte tillredas.

1. Ställ ett lämpligt dryckeskärl under utloppet.
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2. Tryck på valknappen Koffeinfritt kaffe.

Espresso Dubbel espresso

RistrettoCafé crème

ð Valknappen Koffeinfritt kaffe lyser.

ð Detta meddelande visas.

3. Öppna inkastluckan.

4. Fyll på pulver.

5. Stäng inkastluckan.

6. Bekräfta meddelande med OK.

ð Tillredningen startar.

ð Produktvalet visas.

ð Produkten är tillredd.

8.4 Tillreda hett vatten
Hetvattentappningen kan när som helst stoppas med knappen Avbryt.

Exempel: Quick Select

1. Ställ ett lämpligt dryckeskärl under utloppet.

11:35
2021-02-07

2. Välj tevatten.
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Espresso Dubbel espresso

RistrettoCafé crème

3. Välj koppstorlek.

ð Hetvattentappningen startar och slutar när
tappningscykeln är klar.

8.5 Tillreda drycker med Touchpad
Pekplattan är en manövreringshjälp för rullstolsburna.

1. Ställ ett lämpligt dryckeskärl under utloppet.

2. Använd pekplattan för att flytta muspekaren till
önskad plats på bildskärmen.

3. Tryck en gång på pekplattan.

ð Kaffemaskinen utför önskad åtgärd.
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9 RENGÖRING

9.1 Inledning
En förutsättning för ett välsmakande kaffe är en perfekt rengjord kaffemaskin, kylenhet och Flavor Station (tillval).
Öka din produktkvalitet! Rengör kaffemaskinen och sidomaskiner minst en gång om dagen och oftare vid behov.

Den automatiska rengöringen omfattar rengöring av kaffemaskinen, kylenheten och Flavor Station (om tillgänglig).

ANMÄRKNING
Smutsiga komponenter
Smutsiga komponenter kan påverka maskinens funktion och dryckernas kvalitet negativt.
a) Rengör uttagbara komponenter med 5-stegsmetoden.

Komponenterna som har tagits ut från kaffemaskinen, kylenheten, CleanMaster och Flavor Station (tillval) kan inte
diskas i diskmaskin.

Sköljningen ersätter inte daglig rengöring! Sköljningen krävs för att ta bort rester i kaffe- och mjölksystemet.
Maskinen sköljer automatiskt med bestämda tidsintervall samt när den startas och stängs av.

9.2 Rengöringsmaterial som behövs
– Rengöringstabletter
– Mikrofiberduk
– Rengöringspensel
– Borstset
– Rengöringsmedelsflaska (för Flavor Station med EC)
– Mätbägare
– Utloppsrengöringsutrustning

9.3 5-stegsmetoden
RRengör de uttagbara komponenterna i din Specialty Beverage Station med 5-stegsmetoden.

1. Ta bort grov smuts med en pensel eller borste.

2. Lös upp smutsen genom att lägga komponenter-
na i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel.

3. Tvätta ur komponenterna.

4. Skölj komponenterna ordentligt.

5. Torka komponenterna.
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Uttagbara komponenter

Enhet Uttagbara komponenter

Kaffemaskin – Kaffesumpbehållare
– Mixer
– Pulverränna
– Droppsil

Kylenhet – Mjölk-/mediumbehållare
– Lock, sugslang och sugstuts
– Vändadapter (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Rengöringsbehållare med lock

Flavor Station – Sugslang med sugstuts

Uttagbara delar

Dessutom måste följande rengöras för hand
– Insidan av dörren och dörrtätningen på kylenheten
– Insidan och hyllan (om sådan finns) i kylutrymmet
– Kopplingarna på kylenheten UT40 (på behållare och pumpmoduler) och Flavor Station FSU60 CM (tillval)
– Vändadapter (SU12/UT12)

9.4 Starta rengöringen

9.4.1 Starta rengöringen i menyn Rengöring och underhåll

VARNING
Risk för skållning
Under rengöringen kommer varm vätska och ånga ut och orsaka brännskador.
a) Undvik att arbeta i närheten av utloppen under förloppet.
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Vid Beverage Station med kylenhet UT40 rengörs även Flavor Station i menypunkten Rengör system i en angiven cy-
kel. Om du vill rengöra Flavor Station tidigare kan du göra detta via Rengör system med FSU.
Om systemet är utrustat med kylenheten SU12/UT12 och en Flavor Station väljer du menypunkten Rengör Flavor
Station för att rengöra Flavor Station i förtid.

Efter rengöringen går maskinen antingen tillbaka till underhållsnivån eller till energisparläget. Serviceteknikern kan
ställa in önskat alternativ.

Espresso Dubbel espresso 2 Espresso

Café crème Ånga Tevatten

1. Klicka på Franke-logotypen.

2. Ange PIN-koden. PIN-koder [} 58]

3. Tryck på OK.

2020-03-02
10:54

Mina inställningar

Kundanpassning och dataöverföring

Räknare

Rengöring och underhåll

4. Välj Rengöring och underhåll.

10:54
2020-03-02

Rengör systemet

Rengör system med FSU/
Rengör Flavor Station

Skölja kaffemaskinen

Förbered kalla media

Förbered Flavor Station

Vattenmängd filter

Avtorkningsskydd

Fel/Händelse-protokoll

Rengöring och underhåll

5. Välj Rengör systemet.

6. Bekräfta meddelandet med Ja för att starta ren-
göringen.

7. Följ anvisningarna på användargränssnittet och
bekräfta avklarade arbetssteg med Fortsätt.

ð Maskinen indikerar nästa steg.

8. Ha utloppsrengöringsutrustningen i beredskap
och ställ den under utloppet först på begäran.

9. Följ anvisningarna på användargränssnittet och
bekräfta avklarade arbetssteg med Fortsätt.

ð Maskinen indikerar nästa steg.

9.5 Rengör varje vecka

9.5.1 Rengör maskingränssnittet

1. Rengör maskingränssnittet med en fuktig duk. 2. Använd ett milt rengöringsmedel vid behov. AN-
MÄRKNING! Använd inte slipmedel.
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9.5.2 Rengör bön- och pulverbehållare

OBSERVERA
Mögelbildning
Fukt i bönbehållaren kan leda till mögeltillväxt.
a) Bönbehållaren får inte komma i direktkontakt med vatten.

b) Använd endast en fuktig duk till rengöringen.

c) Säkerställ att bönbehållaren är helt torr innan du sätter på den.

OBSERVERA
Skärskador/klämskador
Pulverbehållarens matarmekanism kan orsaka skärskador eller klämskador.
a) Gör rent pulverbehållaren försiktigt.

ü Använd en torr trasa eller en trasa som endast
har fuktats med vatten.

ü Använd inga rengöringsmedel eftersom de kan
ändra kaffesmaken.

1. Öppna dörren.

2. Dra fram låssliden ända till stoppet.

3. Lyft av bönbehållaren uppåt.

4. Töm bön- och pulverbehållaren (om sådan finns).

5. Ta bort oljefilmen från bönbehållarens insida
med en trasa.

6. Rengör pulverbehållaren med en duk. Använd
diskmedel vid behov. Gnid ren pulverbehållaren
med en torr duk.

7. Sätt på bönbehållaren och pulverbehållaren (om
sådan finns).

8. Skjut in låssliden till stoppet.

9. Stäng dörren.
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9.5.3 Rengöra bildskärmen

Espresso Dubbel espresso 2 Espresso

Café crème Ånga Tevatten

1. Klicka på Franke-logotypen.

2. Ange PIN-koden. PIN-koder [} 58]

3. Tryck på OK.

2020-03-02
10:54

Mina inställningar

Kundanpassning och dataöverföring

Räknare

Rengöring och underhåll

4. Välj Rengöring och underhåll.

10:54
2020-03-02

Rengör systemet

Rengör system med FSU/Rengör
Flavor Station

Skölja kaffemaskinen

Förbered kalla media

Förbered Flavor Station

Vattenmängd filter

Avtorkningsskydd

Fel/Händelse-protokoll

Rengöring och underhåll

5. Välj Avtorkningsskydd.

ð Användargränssnittet är spärrat i 20 sekunder.

6. Rengöra bildskärmen.

ð Underhållsnivån visas.

9.6 Skölja kaffemaskinen

VARNING
Risk för skållning
Hett vatten tränger ut under sköljningen.
a) Undvik att arbeta i närheten av utloppen under förloppet.

b) Ställ inget under droppsilen.

c) VID SKÅLLNING: Kyl genast ner det skadade området och uppsök läkare beroende på hur allvarlig skadan är.

Sköljningen ersätter inte daglig rengöring! Sköljningen krävs för att ta bort rester i kaffe- och mjölksystemet.
Maskinen sköljer automatiskt med bestämda tidsintervall samt när den startas och stängs av.



Franke Kaffeemaschinen AG Rengöring | 9

Bruksanvisning SB1200 FM CM 57

Espresso Dubbel espresso 2 Espresso

Café crème Ånga Tevatten

1. Klicka på Franke-logotypen.

2. Ange PIN-koden. PIN-koder [} 58]

3. Tryck på OK.

2020-03-02
10:54

Mina inställningar

Kundanpassning och dataöverföring

Räknare

Rengöring och underhåll

4. Välj Rengöring och underhåll.

10:54
2020-03-02

Rengör systemet

Rengör system med FSU/Rengör
Flavor Station

Skölja kaffemaskinen

Förbered kalla media

Förbered Flavor Station

Vattenmängd filter

Avtorkningsskydd

Fel/Händelse-protokoll

Rengöring och underhåll

5. Tryck på Skölj kaffemaskinen och bekräfta.

ð Kaffemaskinen sköljs.
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10 KONFIGURERING

10.1 Öppna underhållsnivån

Espresso Dubbel espresso 2 Espresso

Café crème Ånga Tevatten

1. Klicka på Franke-logotypen. 2. Ange PIN-koden. PIN-koder [} 58]

3. Tryck på OK.

10.2 PIN-koder
Standard-PIN-koder är programmerade på fabriken:

Ägare Specialist Operatör

Standard-PIN 1111 2222 7777

Egen PIN-kod
 ...  ...  ...

PIN-koderna för nyckelprodukter och Maskin till/från kan visas och ändras i menyn Mina inställningar > Åtkomststyr-
ning.

10.3 Menyträd för Mina inställningar

Mina inställningar

0 Idrifttagning

0.10 Systeminformation

1 Ställa in maskinen

1.1 Språk

1.2 Driftsläge

1.3 Valknappar

1.4 Rengöring

1.7 Temperaturer

2 Ställa in drycker 3 Datum och tid

3.2 Datum och tid

3.3 Timer 1

6 Åtkomststyrning

6.2 Ägare

6.3 Specialist

6.4 Operatör

6.6 Nyckelprodukter

6.7 Maskin till/från

Beroende på konfigurationen av din maskin kan enstaka menypunkter saknas.
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10.4 Inmatningsmetoder

Till Tryck på brytaren för att ändra Ja/Nej resp. Till/Från. Det värde som syns är aktivt.

Tryck på pilen för att visa valet och välja alternativ.

Dra skalan för att ställa in parameter. Det inramade värdet är aktivt.

Tryck på tangentbordet för att ange text eller siffror.

Starta
Klicka på knappen för att utföra lämpliga inställningssteg, som t.ex. Starta, Testa.

10.5 Mina inställningar

2020-03-02
10:54

Mina inställningar

Kundanpassning och dataöverföring

Räknare

Rengöring och underhåll

10.5.1 Meny 0 Idrifttagning

Menypunkt 0.10 Systeminformation

Här hittar du uppgifter om maskinens hård- och mjukvaruversion samt konfigurationen.
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10.5.2 Meny 1 Ställa in maskinen

Menypunkt 1.1 Språk

Mina inställningar

1 Ställa in maskinen

1.1 Språk

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Välj språk 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

Språket ändras omgående på användargränssnittet

Menypunkt 1.2 Driftsläge

Mina inställningar

1 Ställa in maskinen

1.2 Driftsläge

Driftsläge

Användningssituation > Betjänad

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Användningssituation – Betjänad
– (Självbetjäning)

Produkter per sida – 4
– 9
– 16

– Antalet produkter som visas samtidigt
– Standard: 4

Visning – Fotorealistiskt
– Ritad

Standard: Fotorealistiskt

Automatläge – Ja
– Nej

– Ja: Alla förvalda produkter serveras utan ytterligare
knapptryck

– Nej: Varje produkt måste utlösas med Start-knappen
– Standard: Nej

Paus mellan produkter 1-10 Sekunden – Visas om Automatläge är aktiverat
– Stegvidd: 1

Bryggtidsindikering – Ja
– Nej

Ånga av ångröret – Ja
– Nej

Standard: Nej

Användningssituation > Självbetjäning
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Parameter Värdeområde Anmärkningar

Användningssituation – Självbetjäning
– (Betjänad)

Driftsläge – Quick Select
– Inspire Me

– Standard: Quick Select

– Vid användningssituationen Självbetjäning kan man
välja mellan Quick Select och Inspire Me (Inspire Me
ej tillgängligt för A400).

Produkter per sida – 6
– 12
– 20

– Antalet produkter som visas samtidigt
– Standard: beror på kaffemaskinen

Anpassa drycker – Ja
– Nej

– Möjlighet för självbetjäningskunden att anpassa den
valda drycken enligt valknapparnas beläggning

– Standard: Nej

Kundbilder – Ja
– Nej

– Aktivera kundspecifika bilder
– För användningssituationen Självbetjäning, driftsläge

Quick Select

– Standard: Nej

Användningssituation > Anpassad

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Driftsläge Anpassad Om en konfiguration importerades i Individuellt driftsläge
(Advanced Mode) kan ingenting konfigureras under 1.2
Driftsläge.

Alternativ

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Nyckelprodukter – Ja
– Nej

– Med alternativet Nyckelprodukter kan valda produk-
ter spärras

– Nyckelprodukter kan endast betalas efter inmatning
av en PIN-kod (se Meny 6 Åtkomststyrning)

– Standard: Nej

Dölj knappen Avbryt – Ja
– Nej

– Visa knapp för produktavbrott
– Standard: Nej

Ljudsignal vid produkttillag-
ning

– Ja
– Nej

Piper när produkten är färdig

Ljudsignal vid felmeddelan-
den

– Ja
– Nej

Piper i 3-sekunderstakt när resurser saknas

Ställ in bildskärmen

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Displayljusstyrka 15–100 % Standard: 85 %
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Menypunkt 1.3 Valknappar

Mina inställningar

1 Ställa in maskinen

1.3 Valknappar

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Produktalternativ – Small
– Medium
– Large
– 2x
– Koffeinfritt
– Flavor 1–6
– Extra Shot
– Iced
– Espresso Shot

– De maximalt tolv valknapparna kan tilldelas olika
produktalternativ i servicemenyn. Produktalternati-
ven visas i statusen Drink Selection

– Vid upp till åtta konfigurerade valknappar visas
knapp 1–4 till vänster, resten visas till höger

– Om fler än åtta valknappar har konfigurerats visas
knapp 1–6 till vänster, resten visas till höger

– Nio eller fler knappar visas i förminskad storlek

Rekommendation:

– Valknappar till vänster: välja storlek på drycken.
– Valknappar till höger: välj extrainställningar.

Textvisning – Funktion
– Fritext
– Ingen text

– Standard: Funktion: texten motsvarar beteckningen
på de valda produktalternativen.

– Fritext: ange egen text på valknapparna.
– Ingen text: stäng av text.

Pris Belopp – Spara tilläggsavgift för alternativet.
– Totalpriset beräknas av maskinen
– Standard: 0.00

PLU PLU-nr – Spara PLU-nummer för prisberäkning (om PLU-num-
mer används).

– Standard: 0

Menypunkt 1.4 Rengöring

Mina inställningar

1 Ställa in maskinen

1.4 Rengöring

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Summer – Ja
– Nej

Akustisk uppmaning att vidta åtgärder under rengöring-
en.

– Nej: akustisk signal inte aktiv.
– Ja: akustisk signal aktiv
– Standard: Nej
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Menypunkt 1.7 Temperaturer

Mina inställningar

1 Ställa in maskinen

1.7 Temperaturer

Ta vid den här inställningen hänsyn till installationsplatsen, omgivningstemperaturen och maskinens utnyttjande-
grad.

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Kaffe –20 till +20 % – Temperaturen i kaffekokaren förinställs av service-
teknikern

– Den inställda temperaturen kan anpassas procentu-
ellt med skjutreglaget

Ånga –20 till +20 % – Temperaturen i ångkokaren förinställs av servicetek-
nikern

– Den inställda temperaturen kan anpassas procentu-
ellt med skjutreglaget

Hett vatten/ånga 0 till 14 % – Temperaturen i hetvatten-/ångkokaren förinställs av
serviceteknikern

– Den inställda temperaturen kan anpassas procentu-
ellt med skjutreglaget

Tevatten –20 till +20 % – Temperaturen i varmvattenkokaren förinställs av ser-
viceteknikern

– Den inställda temperaturen kan anpassas procentu-
ellt med skjutreglaget

Menypunkt 1.10 Mjölksystem

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Utförande/konfiguration – Inget mjölksystem
– MS EC
– FM EC
– FM CM
– FoamMaster Twin (FM

CM och FM EC)
– Two Step

Visning av mjölksystemet som konfigurerades i

Mjölksort 1 Visning av Mjölksort 1 som konfigurerades i

Mjölksort 2 Visning av Mjölksort 2 som konfigurerades i
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Parameter Värdeområde Anmärkningar

Övervakning – W: innervägg
– L: mjölkledning
– W/L: innervägg och

mjölkledning
– Utan

– W: innervägg: mjölknivån övervakas av en kapacitiv
sensor på kylenhetens inre sidovägg

– Följande felmeddelande visas om miniminivån un-
derskrids:

Mjölk 1: E620, efter den tid som ställts in under
tomt meddelande E619

Mjölk 2: E622, efter den tid som ställts in under
tomt meddelande E621

– Om mjölk har fyllts på så förbereds mjölksyste-
met automatiskt när en mjölkprodukt köps

– L: mjölkledning: mjölknivån övervakas av en sensor i
mjölkledningen.

– Om ingen mjölk rinner genom mjölkledningen vi-
sas felmeddelandena 617 (Mjölk 1) resp. 618
(Mjölk 2). Köpet av en mjölkprodukt avbryts ome-
delbart och produkterna spärras

– Om mjölken tar slut medan en mjölkprodukt tappas
ut, visas felmeddelandet Produktavbrott på grund av
brist på mjölk 1 [mjölksort]. Användaren har då möj-
lighet att fylla på mjölk, förbereda mjölksystemet
och upprepa den avbrutna produktutmatningen i en
guidad process. Om användaren avslutar processen
kommer de instoppade pengarna att gå förlorade vid
påslaget debiteringssystem

– Utan: ingen fyllnivåövervakning av mjölken
– Standard FM: innervägg

– Standard MS: mjölkledning

Visa mjölktemperatur – Ja
– Nej

Typ av kabelsensor – Fotocell
– Flödesmätare

– Endast vid övervakning L: mjölkledning eller W/L: in-
nervägg och mjölkledning visas

– Ange installerad sensortyp

Nivåvarning 0–40 s – Endast vid övervakning W: innervägg visas
– Standard: 30,0 s

Menypunkt 1.11 Flavor

Mina inställningar

1 Ställa in maskinen

1.11 Flavor

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Räkning aktiv – Ja
– Nej

– Ja: Flavor-produkter räknas
– Nej: Flavor-produkter räknas inte
– Standard: Nej
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Flavor 1-6

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Flavor 1–6 Lista över sirapssorterna – Senare kommer endast de sparade Flavor-sorterna
att vara tillgängliga för dryckesinställningarna

– Om Användardefinierad har valts kan Flavor-sorterna
namnges fritt

Flavor-namn 1–6 Användardefinierad Du kan ange egna namn på Flavor-sorterna

Obs! De manuellt inmatade Flavor-sorterna översätts inte
när du byter språk

Sirap snart slut 0–5000 ml – Uppgift om restmängd som visas vid meddelandet
Sirapssort 1–6 nästan tom

– Standard: 200 ml

Sirap slut 0–5 000 ml – Uppgift om restmängd som visas vid meddelandet
Sirapssort 1–6 tom. Sirapssorten är nu spärrad

– Standard: 10 ml

10.5.3 Meny 2 Ställ in drycker

Du kan spara tre användarspecifika varianter för varje produkt. Originalet kan inte ändras.
Endast parametrar som är relevanta för produkten visas.
Uppgifterna i procent utgår alltid från det förinställda värdet.
Tips för inställning av parametrarna finns i kapitlet Hjälp vid problem med produktkvaliteten [} 83].
Alla värden som är inställda i meny 2 sparas i konfigurationen och kan importeras igen.
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1

2

3 7

4

56 Test

Allmänt Kaffe

Tillbaka Spara

Bryggmängd

Vattenmängd

Malmängd

Kvarn 1

Kvarn 2

1 Välj variant 2 Välj område

3 Spara inställningar 4 Välj produkt

5 Bekräfta variant 6 Tillred testprodukt

7 Ställ in parametrar

Ställ in drycker

Önskad handling Menypunkt Information/anvisning Nummer

Välj produkt Välj produkten som ska definieras med valpilarna,
välj sedan den variant som ska bearbetas

4, 1

Ändra produktbeteckning Allmänt Ange produktbeteckningen och välj produkttext 2, 7

Anpassa pris (endast om debite-
ring har aktiverats)

Allmänt Bestäm PLU, priser och token, välj alternativet Gra-
tis

7

Anpassa vattenmängd, kvarnar,
förbryggningsmängd och tryck

Kaffe Anpassa parametrar 2, 7

Anpassa mjölkmängd Mjölk Anpassa mjölkmängd i procent 2, 7

Anpassa skummängd Skum Anpassa skummängd i procent 2, 7

Tillred testprodukt Test Tryck på Test för att tillreda den valda produkten
med de ändrade inställningarna

6

Tilldela den dryckesvariant som
tillreds när denna produkt väljs

Välj variant och tryck på bocken för att bekräfta 1, 5

Spara dryckesinställningarna Spara 3
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10.5.4 Meny 3 Datum och tid

Menypunkt 3.1 Maskin till/från

Mina inställningar

3 Datum och tid

3.1 Maskin till/från

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Med Pin – Ja
– Nej

– Ja: Kaffemaskinen kan bara sättas på och stängas av
med PIN-kod

Menypunkt 6.7 Maskin till/från

– Nej: Kaffemaskinen kan startas och stängas av utan
PIN-kod

– Standard: Nej

Menypunkt 3.2 Datum och tid

Mina inställningar

3 Datum och tid

3.2 Datum och tid

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Visning 12/24 timmar – 12 timmar
– 24 timmar

Dag 0–31 Ställ in dag

Månad 0–12 Ställ in månad

År 0–63 Ställ in år

Timme 0–23/0–11 Ställ in timme

Minut 0–59 Ställ in minut

Tidszon Urvalslista tidszoner – Välj tidszon från listan
– Standard: UTC+0100 (Europa) Zürich
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Menypunkt 3.3–3.6 Timer 1–4

Mina inställningar

3 Datum och tid

3.3 Timer 1

...

Mina inställningar

3 Datum och tid

Automatisk inkoppling

Aktiv – Ja
– Nej

Sätta på eller stänga av tidströmställaren

Timme 0–23/0–11 Välj starttid (timme)

Minut 0–59 Välj starttid (minut)

Måndag, tisdag, onsdag,
torsdag, fredag, lördag, sön-
dag

– Ja
– Nej

Aktivera eller avaktivera tidströmställaren per dag

Automatisk frånkoppling

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Aktiv – Ja
– Nej

Sätta på eller stänga av tidströmställaren

Timme 0–23/0–11 Välj frånkopplingstid (timme)

Minut 0–59 Välj frånkopplingstid (minut)

Måndag, tisdag, onsdag,
torsdag, fredag, lördag, sön-
dag

– Ja
– Nej

Aktivera eller avaktivera tidströmställaren per dag
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10.5.5 Meny 4 Näringsinformation

Menypunkt 4.1 Mjölk

Mina inställningar

4 Näringsinformation

4.1 Mjölk

Mjölksort 1/Mjölksort 2

Näringsinformation per 100 ml

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Socker 0,0-500,0 g

Stegvidd: 0,1

Ange sockerhalten i g per 100 ml

Fett 0,0-50,0 %

Stegvidd: 0,1

Ange fetthalten i %

Protein 0,0-30,0 g

Stegvidd: 0,1

Ange proteinhalten i g per 100 ml

Kalorier 0-2 000 kcal

Stegvidd: 1

Ange energivärde i kilokalorier (kcal)

[Lista med vanliga allerge-
ner och ingredienser]

– Ja
– Nej

– Ange ingredienser eller allergener i mjölksorten som
används

– Standard: Nej

Andra allergener Användardefinierad Ange ingredienser eller allergener som inte finns i listan

Menypunkt 4.2 Flavor

Mina inställningar
4 Näringsinformation

4.2 Flavor

Menypunkt 4.3 Pulver

Mina inställningar
4 Näringsinformation

4.3 Pulver

Pulverdoserare position 3/4

Näringsinformation per 100 ml
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Parameter Värdeområde Anmärkningar

Socker 0,0-500,0 g

Stegvidd: 0,1

Ange sockerhalten i g per 100 ml

Fett 0,0-50,0 %

Stegvidd: 0,1

Ange fetthalten i %

Protein 0,0-30,0 g

Stegvidd: 0,1

Ange proteinhalten i g per 100 ml

Kalorier 0-2 000 kcal

Stegvidd: 1

Ange energivärde i kilokalorier (kcal)

[Lista med vanliga allerge-
ner och ingredienser]

– Ja
– Nej

– Ange ingredienser eller allergener i mjölksorten som
används

– Standard: Nej

Andra allergener Användardefinierad Ange ingredienser eller allergener som inte finns i listan

10.5.6 Meny 6 Åtkomststyrning

Åtkomststyrning tillåter tilldelning av olika PIN-koder för olika uppgifter och roller. Tre behörighetsnivåer (ägare,
specialist och operatör) kan definieras för åtkomsten till underhållsnivån.

Menypunkt PIN-kod (standardvärden)

6.2 Ägare 1111
6.3 Specialist 2222
6.4 Operatör 7777
6.6 Nyckelprodukter 8888
6.7 Maskin till/från 9999

Menypunkt 6.2 Ägare

Mina inställningar

6.2 Ägare

6 Åtkomststyrning

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Ändra PIN Ange ny PIN – Rättigheter: Åtkomst till Mina inställningar; öppna
räknare

– Standard-PIN: 1111

PIN inställd – Ja
– Nej

– Ja: PIN är inställd och används
– Nej: PIN används inte
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Menypunkt 6.3 Specialist

Mina inställningar
6 Åtkomststyrning

6.3 Specialist

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Ändra PIN Ange ny PIN – Rättigheter: öppna begränsad åtkomst till Mina in-
ställningar, produkträknaren

– Standard-PIN: 2222

PIN inställd – Ja
– Nej

– Ja: PIN är inställd och används
– Nej: PIN används inte

Aktivera användarprofil – Ja
– Nej

– Ja: användarprofil är aktiverad och används
– Nej: användarprofil är inte aktiverad

Menypunkt 6.4 Operatör

Mina inställningar
6 Åtkomststyrning

6.4 Operatör

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Ändra PIN Ange ny PIN – Öppna inte åkomst till Mina inställningar, Produkträk-
nare, öppna räknare

– Standard-PIN: 7777

PIN inställd – Ja
– Nej

– Ja: PIN är inställd och används
– Nej: PIN används inte

Aktivera användarprofil – Ja
– Nej

– Ja: användarprofil är aktiverad och används
– Nej: användarprofil är inte aktiverad

Menypunkt 6.6 Nyckelprodukter

Mina inställningar
6 Åtkomststyrning

6.6 Nyckelprodukter

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Ändra PIN Ange ny PIN Standard-PIN: 8888

PIN inställd – Ja
– Nej

– Ja: PIN är inställd och används vid nyckelprodukter
– Nej: PIN används inte

Aktivera användarprofil – Ja
– Nej

– Ja: användarprofil är aktiverad och används
– Nej: användarprofil är inte aktiverad
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Menypunkt 6.7 Maskin till/från

Mina inställningar

6 Åtkomststyrning

6.7 Maskin till/från

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Ändra PIN Ange ny PIN Standard-PIN: 9999

PIN inställd – Ja
– Nej

– Ja: PIN är inställd och används
– Nej: PIN används inte

Aktivera användarprofil – Ja
– Nej

– Ja: användarprofilen är aktiverad och används
– Nej: användarprofilen är inte aktiverad
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11 KUNDANPASSNING OCH DATAÖVERFÖRING

11.1 Översikt
I den här menyn kan du göra följande:

– Använda befintliga Franke-medier för drycker, skärmsläckare eller som reklampanel
– Ladda och visa egna medier i maskinen
– Använda egna medier för drycker, skärmsläckare eller som reklampanel
– Konfigurera de olika driftslägenas och skärmsläckarens beteende
– Spara inställningarna
– Skapa regelbundna säkerhetskopior av maskinen på ett USB-minne
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11.2 Menyträd för Kundanpassning och dataöverföring

Kundanpassning och
dataöverföring

1 Administrera mina medier

1.1 Ladda medier

1.2 Spara medier

1.3 Reklampaneler

1.4 Produktbilder

1.5 Skärmsläckare

1.6 Ljudfiler

1.7 Mata ut USB-minnet

1.8 Skapa katalogstruktur

2 Anpassa visning

2.1 Aktivera drycker

2.2 Bildkarussell

2.3 Skärmsläckare

2.4 Min skärmsläckare

2.5 Menyer

2.6 Reklampaneler

2.7 Mina reklampaneler

2.8 Ljudsekvenser

2.9 Mina ljudsekvenser

2.10 Sortera Quick Select

2.11 Sortera Cash Register

2.12 Mina produktbilder

2.13 Konfigurera program

3 Spara/ladda data

3.1 Spara data

3.2 Ladda sparade data

3.3 Spara XML-data

Ladda 3.12-licens

Med 4 Ställa in förinställda värden kan utvalda parametrar återställas till de förinställda värdena.
Menypunkterna 5 Importera FPC, 6 Importera PKT och 7 Importera  blir aktiva när ett USB-minne med giltiga resurser
(FPC, PKT resp. MMK) är ansluten.
8 Mata ut USB-minne kopplar från anslutna USB-minnen. Om ett USB-minne är anslutet visas menypunkten i grönt,
annars är den orange.
Menypunkten 9 Uppdateringspaket är aktivt om kaffemaskinen är ansluten till Franke Digital Services.
Multimediafunktionerna kan endast användas i driftslägena Inspire Me (om det finns) och Quick Select [} 49].
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11.3 Krav på egna medier

Medier Reklambilder (re-
klampanel)

Produktbilder Skärmsläckare Videofiler (reklampanel)

Storlek 800 x 600 px 430 x 274 px 800 x 600 px Max. 800 x 600 px (4:3) eller
800 x 450 px (16:9)

Filformat PNG, 24-bitars PNG, 24-bitars
och ev. 8-bitars
alfakanal

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

Bitrate: max. 200 kbps Bildfrek-
vens: max. 25 fps

Lagringsplats
på USB-minne

Mapp: \QML-Fi-
les\rc\custom\ima-
ges

Mapp: \QML-Fi-
les\rc\custom\d
rinks

Mapp: \QML-Fi-
les\rc\custom\s
creensavers

Mapp: \QML-Fi-
les\rc\custom\images

11.4 Multimediafunktioner
– Använd bildfiler eller videofiler som reklampanel
– Använd bildfiler eller videofiler som skärmsläckare

11.5 Nödvändig katalogstruktur på USB-minnet
För att kaffemaskinen ska känna igen dina medier utan problem måste en viss katalogstruktur följas.

Skapa katalogstruktur på maskinen

1. Anslut ett USB-minne till maskinen.

2. Menyn Kundanpassning och dataöverföring >
Öppna 1 Hantera mina media.

3. Klicka på menypunkten 1.8 Skapa katalogstruk-
tur.

ð Katalogstrukturen skapas på USB-minnet.

Katalogstruktur

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

images

screensavers

11.6 Ladda eller radera egna medier
Uppladdningsprocessen är densamma för alla medier.
Tillgängligt lagringsutrymme: 400 MB
Bilderna på USB-minnet måste finnas i den nödvändiga mappstrukturen, ha rätt dataformat och rätt storlek. Se Krav
på egna medier.
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Önskad handling Menypunkt Information/anvisning

Ladda medier till maskinen 1.1 Ladda medier – Anslut ett USB-minne med rätt katalogstruktur
– Välj medietyp i rullmenyn: Reklampanel/Produkt-

bilder/Skärmsläckare)
– Välja medier med Dra och släpp
– Tryck på Spara

Spara medier från maskinen 1.2 Spara medier – Anslut ett USB-minne
– Välj medietyp
– Spara enskilda eller alla medier på USB-minnet

Radera medier 1.3 Reklampaneler

1.4 Produktbilder

1.5 Skärmsläckare

– Öppna önskad meny
– Välj medier som inte längre behövs

Välj de medier som inte längre behövs och
radera dem genom att trycka på knappen
Radera

– Dra ett medium ur listan nere till ett medium som
visas uppe:

Det befintliga mediet ersätts

11.7 Använda egna reklampaneler

11.7.1 Konfigurera en egen skärmsläckare

Önskad handling Menypunkt Information/anvisning

Använda medier 2.4 Min skärmsläckare – I det nedre området trycker du på mediet som ska
användas

– Dra mediet uppåt

Ta bort använda medier 2.4 Min skärmsläckare – I det övre området trycker du på mediet som inte
längre ska användas

– Dra mediet nedåt

Titta på urvalet 2.4 Min skärmsläckare – Välj Förhandsgranskning för att kontrollera urvalet

Ställa in väntetid 2.4 Min skärmsläckare – Välj Ändra tid för att ställa in väntetiden för skärm-
släckaren

eller

– Välj alternativet Starta skärmsläckaren direkt efter
produktuttag

11.7.2 Konfigurera egna reklampaneler

De aktiverade reklampanelerna kan sättas på för varje dryck i menypunkten Mina inställningar > 2 Ställa in drycker.
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Önskad handling Menypunkt Information/anvisning

Använda medier 2.7 Mina reklampaneler – I det nedre området trycker du på mediet som ska
användas

– Dra mediet uppåt

Ta bort använda medier 2.7 Mina reklampaneler – I det övre området trycker du på mediet som inte
längre ska användas

– Dra mediet nedåt

Titta på urvalet 2.7 Mina reklampaneler – Välj Förhandsgranskning för att kontrollera urvalet

Aktivera reklampanelen 2.7 Mina reklampaneler – Välj Ändra för att aktivera vald reklampanel

11.7.3 Tilldela egna produktbilder

Varje tillgänglig produkt måste tilldelas en bild.
Bilderna kan aktiveras via menypunkten Mina inställningar > Ställa in maskinen > Driftsläge.
Produkter som inte tilldelas någon bild visas utan bild.
Du kan antingen använda bilder från Franke eller egna bilder, men inte både och.

Önskad handling Menypunkt Information/anvisning

Välj bild 2.12 Mina produktbilder – Tryck på bilden
– Tryck på Välj bild

Ta bort bild 2.12 Mina produktbilder – Tryck på bilden
– Tryck på Ta bort bild

11.8 Konfigurera program
Parameter Värdeområde Anmärkningar

Version Exempel: 3.30 Visning av den aktuella versionen

Standardspråk Visning av inställt standardspråk. Maskinen växlar tillba-
ka till detta språk efter en inställd väntetid.

11.8.1 Språkinställningar

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Språkväxling – Ja
– Nej

Aktivera/inaktivera språkväxling

Timeout Språkväxling 20–120 s Väntetid efter vilken kaffemaskinen växlar tillbaka till in-
ställt standardspråk i menyn 1 Ställa in maskinen > 1.1
Språk

Språk 1–6 – Språk 1: Popup-
lista med tillgäng-
liga språk/flaggor

– ...
– Språk 6: Popup-

lista med tillgäng-
liga språk/flaggor

Flaggor på upp till 6 konfigurerade språk visas för kun-
den. Med dessa flaggor kan denne växla från stan-
dardspråket till önskat språk



11 | Kundanpassning och dataöverföring Franke Kaffeemaschinen AG

78 Bruksanvisning SB1200 FM CM

11.8.2 Näringsinformationsinställningar

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Visa näringsinformation – Ja
– Nej

– Aktivera/inaktivera näringsinformation
– Näringsinformationen kan anges i kapitlet Meny 4

Näringsinformation [} 69]

Ytterligare näringsinformation Fritextsinmatning

11.8.3 Betalningsalternativ

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Urval – Mynt
– Kreditkort
– Kundkort
– Kontaktlös kort-

betalning
– Mobiltelefon
– Sedlar

Visa popup-fönster – Ja
– Nej

Aktivera/inaktivera popup-fönster debitering

11.8.4 Dryckessortering

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Välj sorteringsschema – Fyll på gallret
– Överta indike-

ringsposition ur
POP

Indikeringspositionen för drycken:

– Fyll i rutnätet: Dryckerna anordnas utan luckor från
vänster till höger

– Överta indikeringspositionen från POP: Dryckerna vi-
sas enligt deras position i POP (Product Offering
Package). Därigenom kan luckor uppstå i rutnätet

11.8.5 Development

Parameter Värdeområde Anmärkningar

Show Debug Output – Ja
– Nej

Aktivera/inaktivera visning av felsökningsutgång
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11.9 Spara/ladda data

11.9.1 Spara data

Önskad handling Menypunkt Information/anvisning

Exportera konfiguration och
medier

3.1 Spara data – Exportera konfiguration
– Spara Franke-medier
– Spara egna medier
– Mata ut USB-minnet
– Visning av filnamnet

11.9.2 Ladda data

Önskad handling Menypunkt Information/anvisning

Importera konfiguration och
media

3.2 Ladda sparade data – Ladda sparad data (konfiguration, Franke-medier,
egna medier)

– Mata ut USB-minnet

11.9.3 Spara XML-data

Önskad handling Menypunkt Information/anvisning

Spara XML-data 3.3 Spara XML-data Exportera driftsdata som servicedata, felprotokoll eller
produkt- och maskinräknare

– Mata ut USB-minnet
– Visning av filnamnet

11.9.4 Ladda licens

Önskad handling Menypunkt Information/anvisning

Ladda licens Ladda 3.12-licens Importera licens

11.10 Återställa förinställda värden

Önskad handling Menypunkt Information/anvisning

Ange förinställda värden 4 Ange förinställda värden Återställa förinställda värden i valda områden (t.ex. vari-
abler och fasta data) eller ta bort räknare (produkt- och
maskinräknare) och filer produkt- och fellogg, filer

Bekräfta gjorda ändringar genom att klicka på Tillämpa
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11.11 Aktivera konfigurationer
Om uppdateringar (FPC, POP, mjukvaruversion etc.) att överföras till kaffemaskinen via instrumentpanelen Provisio-
ning eller Deployment så måste de aktiveras på kaffemaskinen. I menyn Individualisering och dataöverföring kan till-
gängliga uppdateringspaket ses på kaffemaskinen.

ü En konfiguration, FPC, POP eller ny mjukvaruver-
sion laddades via instrumentpanelen Provisioning
eller Deployment på kaffemaskinen.

1. Klicka på Franke-logotypen.

2. Ange PIN-koden.

3. Tryck på OK.

ð Bredvid menyn Individualisering och dataöver-
föring kan antalet tillgängliga uppdateringar
ses.

Servicemeny

Kundanpassning och dataöverföring

Rengöring och underhåll

3

4. Välj menyn Individualisering och dataöverföring.

5. Välj menypunkten 9 Uppdateringspaket.

6. Välj önskat uppdateringspaket och tryck på
knappen Ladda ner och importera.

ð Uppdateringspaketet importeras.

7. Tryck på knappen Installera.

ð Uppdateringspaketet installeras.
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12 FELAVHJÄLPNING

12.1 Felmeddelanden
Vid störningar visar maskinen ett felmeddelande med anvisningar om felavhjälpning.

Självbetjäningsläge
I självbetjäningsläget indikeras ett fel med en trekant i färg i det övre högra hörnet på manöverenheten. Klicka på
symbolen för mer information.

10:53
2020-04-07

Om hela systemet påverkas av ett fel så visas ett felmeddelande automatiskt. Vid allvarliga fel måste maskinen star-
tas om.

a) För omstart stänger du av maskinen på huvudbrytaren .

b) Vänta en minut och sätt på maskinen igen.

c) Kontrollera strömförsörjningen om maskinen inte startar.

d) Kontakta din servicetekniker om det inte går att starta om maskinen eller om du inte kan åtgärda felet.

12.1.1 Färgkod för felmeddelanden

Tillfälligt avbrott

Systemet fungerar utan begränsningar

Systemet fungerar med begränsningar

Vissa eller alla resurser är spärrade

12.2 Felavhjälpning på systemet
Felmeddelande/problem Möjliga orsaker Åtgärd

Mjölk fryser Kylenhetens börtemperatur är för lågt
inställd

Öka börtemperaturen med 1-2 C

– Kylenhet SU05: håll inställningsknappen
på temperaturregulatorn intryckt tills
börtemperaturen blinkar. Öka börtempe-
raturen med navigeringsknapparna. Be-
kräfta den nya börtemperaturen med in-
ställningsknappen.

– KE200: På baksidan av KE200 finns en
temperaturbegränsare. Ställ in önskad
temperatur med denna

Mjölk fryser (vatten i kylut-
rymmet)

Tätning till kylenhetens dörr är otät Säkerställ att tätningen har lagts in korrekt
och att dörren stängs helt

Kylenhetens mjölktempera-
tur uppnås inte

Otillräcklig luftcirkulation i kylenheten Håll minimiavstånd från kylenheten till väg-
gen (min. 50 mm)
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Felmeddelande/problem Möjliga orsaker Åtgärd

Ingen mjölk eller endast
mjölkskum

Otät sugslang resp. mjölkledning Kontrollera utloppsinsatsens position och
rengör den vid behov. Kylenhet SU05: kont-
rollera O-ringen på sugslangens koppling.
Kontrollera sugslangen och byt ut den vid be-
hov

Mjölk flödar inte längre ut
korrekt från mjölkutloppet

Mjölkutloppet monterades inte korrekt
vid rengöringen

Starta rengöringen på kaffemaskinen och
montera mjölkutloppet enligt anvisningarna
på pekdisplayen. Mjölkutloppet ingår dessut-
om i skötselkitet, se Skötselkit

Felmeddelande E79 Flö-
desmätarfel

Störning på vattenflödet Kontrollera koppling vid vattenbehållare resp.
vattenanslutning

Om felmeddelandet visas under utmatningen
av en produkt är förmodligen silen på brygg-
modulen tilltäppt

– Ställ in grövre malningsgrad och/eller
minska malmängden

– Demontera bryggmodulen och skölj av
den

– Starta rengöringen på kaffemaskinen

Pekskärmen reagerar inte
längre korrekt

Överbelastad maskinprogramvara Det finns två olika varianter av felhjälpning:

– Variant 1: håll den röda knappen på den
högra sidan av manöverenheten intryckt i
10 sek. för en omstart

– Variant 2: koppla bort kaffemaskinen
från elnätet. Anslut kaffemaskinen till el-
nätet igen efter 1 minut. Tryck kort på
den röda knappen på den högra sidan av
manöverenheten för att slå på den

12.3 Tips för goda kaffedrycker

ANMÄRKNING
Dålig dryckeskvalitet
Oljan i kaffebönorna bildar en tunn oljefilm på insidan av bönbehållaren. Oljeavlagringarna blir snabbt gammal och
försämrar smaken på dryckerna.
a) Ta bort oljefilmen från bönbehållarens insida varje dag.

b) Använd en torr duk eller duk fuktad med vatten.

c) Använd inga rengöringsmedel eftersom de ändrar kaffesmaken.

Värmen och luftgenomströmningen gör att kaffebönornas arom löses upp. Kvaliteten försämras redan efter 3 tim-
mar.

a) Kaffebönorna får inte bli fuktiga.

b) Förslut öppnade bönförpackningar lufttätt.

c) Lagra aldrig kaffebönor i kylskåp eller frys.

d) Fyll endast på så mycket kaffebönor i bönbehållaren som du behöver under de 3 kommande timmarna.
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12.4 Hjälp vid problem med produktkvaliteten
Problem Möjliga orsaker Möjliga åtgärder

Kaffet är smaklöst För grov malning Ställ in en finare malningsgrad Ställa in mal-
ningsgrad

För lite kaffe Öka kaffemängden Ställ in drycker

För låg temperatur Höj temperaturen Ställ in drycker

Kaffet är gammalt Använd färskt kaffe

Bönbehållaren ej korrekt låst Kontrollera bönbehållarens låsning Fylla på
bönor

Kaffet smakar konstigt Dålig malning Kontakta kundtjänst

Låg kaffeförbrukning Fyll på lite kaffebönor i bönbehållaren

Skämda kaffebönor Byt ut kaffebönorna

Rester av rengöringsmedel Skölj maskinen

Koppen är smutsig Kontrollera diskmaskinen

Dålig vattenkvalitet (klor, hårdhet etc.) Kontrollera vattenkvaliteten Vattenkvalitet
[} 36]

Kaffet smakar beskt För hög temperatur Sänk kaffetemperaturen Ställ in drycker

För fin malning Ställ in grövre malningsgrad Ställ in malnings-
graden

Kaffemängden är för liten Öka kaffemängden Ställ in drycker

För mörk rostning Använd en kaffesort med ljusare rostning

Kaffet smakar surt För låg temperatur Höj kaffetemperaturen Ställ in drycker

För ljus rostning Använd en kaffesort med mörkare rostning

För grov malning Ställ in finare malningsgrad Ställ in malnings-
graden

Pulverprodukternas konsis-
tens

Tjockflytande Använd mindre pulver och mer vatten

Tunnflytande Använd mer pulver och mindre vatten

Pulvret klumpigt eller fuktigt Rengör och torka pulversystemet

Pulverprodukternas smak För sött Använd mindre pulver och mer vatten

Inte tillräckligt sött Använd mer pulver och mindre vatten

Konstig smak Rengör pulversystemet
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13 URDRIFTTAGNING

13.1 Förbereda urdrifttagning

1. Genomför den automatiska rengöringen av ma-
skinen.

2. Töm bön- och pulverbehållaren.

3. Rengör bön- och pulverbehållaren.

4. Rengör kaffesumpbehållaren.

5. Rengör utloppsrengöringsutrustningen.

6. Töm behållaren.

7. Rengör behållaren och behållarens lock.

8. Rengör rengöringsbehållaren.

9. Rengör kopplingarna.

10. Rengör sugslangen på insidan och sugstutsen
med borste.

11. Rengör insidan av kylutrymmet.

12. Rengör insidan av dörren och dörrtätningen.

13.2 Tillfällig urdrifttagning (upp till 3 veckor)

ü Maskinen flyttas inte från användningsplatsen.

1. Genomför den automatiska rengöringen av ma-
skinen. Rengöring [} 52]

2. Starta energisparläge.

3. Bryt strömmen till maskinen.

4. Stäng av vattentillförseln på maskiner med vatte-
nanslutning.

5. Rengör sidomaskinerna.

6. Stäng av sidomaskiner och bryt strömmen till
dem.

13.3 Långvarig urdrifttagning

ANMÄRKNING
Försämrad funktion vid långvarig urdrifttagning och förvaring
Vårt serviceteam måste anlitas när maskinen tas i drift igen. Kaffemaskinen måste underhållas, installeras och ren-
göras före produktuttag.
a) Kontakta Frankes serviceteam för korrekt urdrifttagning och förvaring.

b) Låt serviceteknikern tömma kaffemaskinen.

c) Om maskinen förvaras under mer än 6 månader kan det behövas underhåll innan maskinen tas i drift igen.

13.4 Transport och förvaring
Skydda maskinen mot mekaniska skador och olämpliga miljöförhållanden vid transport och förvaring.

Skydda maskinen mot följande:

– Stötar och skakning
– Damm
– Direkt solljus
– Att välta
– Att glida under transport
– Frost om maskinen inte är helt tömd

Följande villkor måste uppfyllas:
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– Tillåtna lagringstemperaturer vid helt tömd maskin: -10-50 °C
– Relativ luftfuktighet: max. 80 %
– Permanent och tillräckligt stabilt och fixerat läge
– Maskinen ska förvaras stående
– Maskinen är tom och systemet tömt
– Maskinen och lösa delar är inpackade, helst i originalförpackningen

13.5 Återidrifttagning efter längre förvarings- eller stilleståndstid

ANMÄRKNING
Skador p.g.a. stillestånd
Om maskinen förvaras eller står oanvänd i mer än 6 månader kan det finnas komponenter som inte längre fungerar
felfritt.
a) Kontakta din servicetekniker för idrifttagning och återidrifttagning av maskinen.
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14 KASSERA DELAR
Avfallshantering av förbrukningsmaterial

– Bönor, pulver och kaffesump kan komposteras.
– Följ informationen på rengöringsmedlets etikett vid avfallshantering av överblivet rengöringsmedel.
– Häll vätska ur rengöringsbehållaren eller droppskålen i avloppssystemet.

Avfallshantering av maskin och apparater

Apparaten lyder under det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller
elektronisk utrustning (WEEE) och får inte kastas tillsammans med hushållsavfallet.

Avfallshantera elektronikdelar separat.

Avfallshantera plastdelarna i enlighet med deras märkning.

Var två personer när kaffemaskinen ska transporteras.
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15 TEKNISKA DATA
Apparattyp SB1200 FM CM (FCS4050)

Mått: bredd/höjd/djup (mm) 340/750/600

Vikt (kg) 58

Fyllmängd dubbelbönbehållare (kg) 2 x 1,2

Fyllmängd pulverbehållare hög (kg) 1 x 1/2 x 1

Omgivningstemperatur (°C) 10-43

Luftfuktighet (%) Max. 80

Volym extern avloppsvattenbehållare (l) 16

Kapacitet kaffesumpbehållare (vid tillval satskassering) 60-110 kakor, beroende på malmängden

Bryggkokare Volym (l): 0,9

Driftstryck (bar): 10

Effekt vid 220-240 V (W): 2500

Effekt vid 208 V (W): 2500

Hetvatten-/ångkokare Volym (l): 0,9

Driftstryck (bar): 2,5

Effekt vid 208 V (W): 2500

Effekt vid 220-240 V (W): 2500

Dubbelrör-termoblock Effekt vid 208 V (W): 2000

Effekt vid 220-240 V (W): 2000

15.1 Effektdata enligt DIN 18873-2:2016-02
Timkapacitet Enkel tillagning

(Koppar/h)

Dubbel tillagning

(Koppar/h)

Espresso 160 -

Kffe/Café crème 109 -

Hett vatten (200 ml) 164 -

Cappuccino 144 -

Latte macchiato 137 -

Café au lait 138 -

Varm choklad 129 -

15.2 Elektriska anslutningsdata
Spänning Nätanslutning Effekt (max.) Säkring Frekvens

200-220 V 1LNPE 4300-5200 W 30 A 50-60 Hz

200-220 V 2LPE 4300-5200 W 30 A 50-60 Hz

220-240 V 1LNPE 2400-2900 W 16 A 50-60 Hz

220-240 V 1LNPE 4300-5100 W 30 A 50-60 Hz

380-415 V 3LNPE 6600-7800 W 16 A 50-60 Hz
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