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1 เพื่อความปลอดภัยของคุณ

1.1 จุดประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 เครื่องชงกาแฟ
– SB1200 FM CM เป็นเครื่องชงกาแฟที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สำหรับชงเครื่องดื่มและมีไว้ใช้สำหรับ SB1200 (สถานี

เครื่องดื่มพิเศษ) ออกแบบมาเพื่อใช้ในร้านอาหาร โรงแรม สำนักงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่คล้ายกัน
– SB1200 FM CM ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเมล็ดกาแฟ กาแฟบด ผงกาแฟที่เหมาะกับเครื่องจ่ายเครื่องดื่ม

อัตโนมัติ นมสด นมทางเลือก น้ำเชื่อม และเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่ม (เช่น เครื่องดื่มสกัดเย็น)
– SB1200 FM CM มีไว้สำหรับชงเครื่องดื่มตามคำแนะนำและข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้
– SB1200 FM CM มีไว้ใช้งานในร่ม

โปรดทราบ
– SB1200 FM CM ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

1.1.2 อุปกรณ์เสริม

เครื่องทำความเย็น
– เครื่องทำความเย็นถูกออกแบบมาเพื่อใช้รักษาความเย็นของนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่ใช้สำหรับการปรุง

เครื่องดื่มด้วยเครื่องชงกาแฟ Franke SB1200 โดยเฉพาะ
– ใช้เฉพาะนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เย็นแล้วเท่านั้น (2,0-5,0 °C)
– นำนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มออกจากเครื่องทำความเย็นเมื่อไม่ได้ใช้งาน เก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่ม

ในเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม
– ใช้เฉพาะสารทำความสะอาดที่แนะนำเท่านั้น สารทำความสะอาดอื่นๆ อาจตกค้างในระบบนมและเครื่องดื่มได้
– เครื่องทำความเย็นนั้นออกแบบมาเพื่อใช้งานในร่มโดยเฉพาะ
– เครื่องทำความเย็น UT40 มีไว้เพื่อใช้งานภายในเฟอร์นิเจอร์ปิดล้อม และมีช่องเปิดสำหรับระบายอากาศโดย

เฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลเข้าไปในเครื่อง ห้ามใช้เครื่องทำความเย็นโดยตั้งไว้ลอยๆ โดยเด็ดขาด
– กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในใบรับรองมาตรฐานที่แนบมากับอุปกรณ์

CleanMaster
– CleanMaster ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในร่มโดยเฉพาะ
– CleanMaster มีไว้สำหรับการทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟของ Franke และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของ Franke

เท่านั้น
– ห้ามวางหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าใน CleanMaster
– ใช้เฉพาะสารทำความสะอาดที ่Franke แนะนำเท่านั้น

หมายเหตุ
– สารทำความสะอาดอื่นๆ อาจตกค้างในระบบนมหรือของเหลวเย็น (เครื่องดื่มแบบพร้อมดื่ม) ได้

เฟลเวอร์สเตชั่น
– เฟลเวอร์สเตชั่นออกแบบมาให้ใช้สำหรับใส่ไซรัปและกลิ่นเติมแต่งอื่นๆ โดยอัตโนมัติขณะที่ชงเครื่องดื่มเท่านั้น

หมายเหตุ
– เฟลเวอร์สเตชั่นไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้สำหรับปั๊มของเหลวที่ข้นหนืด เช่น ซอสช็อกโกแลต
– เฟลเวอร์สเตชั่นไม่เหมาะสำหรับใช้เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารที่ก่อให้เกิดการระเบิด



Franke Kaffeemaschinen AG เพื่อความปลอดภัยของคุณ | 1

คู่มือผู้ใช้ SB1200 FM CM 7

เครื่องอุ่นแก้วกาแฟ
– เครื่องอุ่นแก้วกาแฟออกแบบมาให้ใช้สำหรับอุ่นถ้วยและแก้วกาแฟที่ใช้ในการชงเครื่องดื่มเท่านั้น

โปรดทราบ
– ห้ามใช้ภาชนะใส่เครื่องดื่มที่ทำมาจากกระดาษหรือพลาสติก เครื่องอุ่นแก้วกาแฟไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้สำหรับ

ผึ่งผ้าเช็ดจานหรือผ้าชนิดอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องคลุมแก้วกาแฟเพื่ออุ่น

ระบบบัญชี
– ระบบบัญชีรองรับการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของระบบ ตัวอย่างเช่น: ชำระเงินด้วย

เหรียญ บัตร หรือโทรศัพท์

1.2 ข้อควรรู้ก่อนใช้งานเครื่องชงกาแฟ
– SB1200 FM CM มีไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องชงเครื่องดื่มแบบบริการตนเอง
– ต้องมีผู้คอยควบคุมดูแลการใช้เครื่องชงกาแฟแบบบริการตนเองอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ผู้ใช้ได้รับอันตราย
– ผู้ใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น SB1200 FM CM ทุกคนต้องอ่านและทำความเข้าใจคู่มือใช้งาน ซึ่งไม่รวมถึงการใช้

เครื่องชงกาแฟแบบบริการตนเอง
– ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น SB1200 FM CM หรืออุปกรณ์เสริม จนกว่าคุณจะอ่านและทำความเข้าใจคู่มือนี้อย่าง

ละเอียดถี่ถ้วน
– ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น SB1200 FM CM หรืออุปกรณ์เสริม หากคุณยังใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้ไม่คล่อง
– ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น SB1200 FM CM หากสายเชื่อมต่อของ SB1200 FM CM หรืออุปกรณ์เสริมเสียหาย
– ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟรุ่น SB1200 FM CM จนกว่าเครื่องชงกาแฟรุ่น SB1200 FM CM หรืออุปกรณ์เสริมจะได้รับ

การทำความสะอาดหรือเติมตามที่กำหนดไว้

– ห้ามเด็กอายุุต่ำกว่า 8 ปีใช้ SB1200 FM CM และอุปกรณ์เสริม
– เด็กหรือบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่จำกัด

หรือขาดประสบการณ์และความรู้ อาจใช้เครื่อง SB1200 FM CM และอุปกรณ์
เสริมได้ภายใต้การดูแลหรือหลังจากได้รับคำแนะนำอย่างเพียงพอจากผู้ที่รับผิด
ชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขา ไม่อนุญาตให้นำ SB1200 FM CM และ
อุปกรณ์เสริมไปเล่น

– ห้ามเด็กทำความสะอาด SB1200 FM CM และอุปกรณ์เสริม

1.3 คำอธิบายคำแนะนำด้านความปลอดภัย
ผู้ใช้ต้องสังเกตคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้เพื่อรับรองความปลอดภัยส่วนบุคคลและป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ได้
รับความเสียหาย
สัญลักษณ์และคำเตือนบ่งชี้ระดับความรุนแรงของอันตราย

คำเตือน
“คำเตือน” บ่งชี้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น “อันตราย” บ่งชี้ถึงอันตรายที่อาจเป็นเหตุให้คุณได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต หากไม่หลีกเลี่ยง

ระวัง
“ระวัง” บ่งชี้ถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเป็นเหตุให้คุณได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง หากไม่หลีก
เลี่ยง
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ข้อสังเกต
“ข้อสังเกต” บ่งชี้ว่าคุณควรระมัดระวังความเสี่ยงที่เครื่องชงกาแฟจะได้รับความเสียหาย

1.4 ข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อใช้เครื่องชงกาแฟ

คำเตือน
อันตรายจากเพลิงไหม้
หากสายไฟมีกระแสไฟฟ้ามากเกินไป ความร้อนที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
a) ห้ามใช้พวกเต้าเสียบสายไฟ เต้ารับแบบพ่วง หรือสายพ่วงเพื่อเชื่อมต่อเครื่องชงกาแฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

คำเตือน
ความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
สายไฟ ท่อ หรือปลั๊กไฟที่เสียหายสามารถก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
a) ห้ามเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ หรือปลั๊กไฟที่เสียหายใดๆ กับกริดไฟฟ้า
b) เปลี่ยนสายไฟ ท่อ หรือปลั๊กไฟที่เสียหาย 

หากสายไฟติดตั้งถาวร ให้ติดต่อช่างเทคนิค หากสายไฟไม่ได้ติดตั้งถาวร ให้สั่งและใช้งานสายไฟชนิดเดิมเส้น
ใหม่

c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจักรและสายไฟนั้นไม่ได้อยู่ใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า หรือเตา
อบ

d) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นไม่ถูกบีบหรือพาดกับของมีคม
e) ดึงที่ปลั๊กเท่านั้นและอย่าดึงที่สายเคเบิลเมื่อถอดอุปกรณ์ออกจากกริดไฟฟ้า

คำเตือน
อันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
ของเหลว/ความชื้นที่เข้าไปในเครื่องชงกาแฟหรือรอยรั่วอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
a) ห้ามฉีดของเหลวหรือน้ำใส่เครื่องชงกาแฟโดยเด็ดขาด
b) ห้ามเทของเหลวใดๆ ลงบนเครื่องชงกาแฟ
c) ห้ามแช่เครื่องชงกาแฟในของเหลว
d) ถอดปลั๊กเครื่องชงกาแฟในกรณีที่มีรอยรั่วหรือของเหลว/ความชื้นเข้าไปในเครื่องชงกาแฟ

คำเตือน
อันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
การใช้งาน การซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
a) ให้ช่างเทคนิคทำการซ่อมแซมชิ้นส่วนไฟฟ้าโดยใช้อะไหล่แท้
b) ให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตและมีคุณสมบัติเหมาะสมทำการบำรุงรักษาเท่านั้น
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คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยน้ำร้อนออกมาขณะที่ระบบล้างเครื่องทำงาน
a) ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้
b) ห้ามวางของไว้บนถาดรองน้ำ
c) หากถูกลวก ให้ใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณที่ถูกลวกทันท ีและรีบไปพบแพทย์หากบาดแผลสาหัส

คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องดื่มร้อนอาจลวกผิวหนังได้
a) เทหรือชงเครื่องดื่มร้อนด้วยความระมัดระวังทุกครั้ง
b) ใช้ภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มเท่านั้น

คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยของเหลวและไอร้อนออกมาขณะที่ล้างทำความสะอาด ซึ่งอาจลวกผิวหนังได้
a) ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้

คำเตือน
อันตรายจากการบาดเจ็บ
หากมีวัตถุอยู่ในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบด เศษชิ้นส่วนของวัตถุนั้นอาจกระเด็นออกมาและเป็นเหตุให้คุณได้
รับบาดเจ็บ
a) ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงไปในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบดโดยเด็ดขาด

ระวัง
การถูกบาด/หนีบทับ
คุณอาจถูกบาดหรือถูกหนีบทับจากเฟืองรูปตัวหนอนของกรวยใส่ผงกาแฟ
a) ทำความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟด้วยความระมัดระวัง

ระวัง
การระคายเคืองจากการสารทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟแบบเม็ด สารทำความสะอาดระบบนม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่อง
ชงกาแฟอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือดวงตาได้
a) ปฏิบัติตามคำเตือนอันตรายบนฉลากของสารทำความสะอาดนั้นๆ
b) หลีกเลี่ยงไม่ให้สารสัมผัสตาและผิวหนัง
c) หลังมือหลังสัมผัสสารสารทำความสะอาด
d) ป้องกันไม่ให้สารทำความสะอาดรั่วไหลเข้าไปในเครื่องดื่ม
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ระวัง
อันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมีการสะสมของเชื้อโรค
หากทำความสะอาดได้ไม่ดีพอ อาจส่งผลให้มีคราบเศษกาแฟตกค้างอยู่ในเครื่องชงกาแฟและท่อจ่ายกาแฟ ซึ่งเป็น
เหตุให้เครื่องดื่มเกิดการปนเปื้อน
a) ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดตามคำแนะนำ
b) ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟตามคำแนะนำเป็นประจำทุกวัน
c) แจ้งมาตรการทำความสะอาดที่จำเป็นให้พนักงานทำความสะอาดรับทราบ

ระวัง
อันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมีการสะสมของเชื้อโรค
อาจมีเชื้อโรคสะสมอยู่ในเครื่องชงกาแฟ หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน
a) ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน (มากกว่า 2 วัน)

ระวัง
การสะสมของเชื้อรา
เชื้อราอาจขึ้นกาแฟบดได้
a) เทกาแฟบดออกจากภาชนะแล้วทำความสะอาดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง

ข้อสังเกต
ความเสียหายต่อเครื่องชงกาแฟ
หากวางอุปกรณ์ทำความสะอาดหัวจ่ายบนตะแกรงกรองหยดกาแฟเร็วเกินไป หัวจ่ายจะหันไปทางอุปกรณ์ทำความ
สะอาดหัวจ่าย ซึ่งอาจทำให้เครื่องชงกาแฟและ/หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดหัวจ่ายเสียหาย
a) ให้วางอุปกรณ์ทำความสะอาดหัวจ่ายบนตะแกรงกรองหยดกาแฟเฉพาะเมื่อพร้อมที่จะทำเช่นนั้นได้และเมื่อลดหัว

จ่ายลงจนสุดแล้วเท่านั้น
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2 คำอธิบายสัญลักษณ์

2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือ

2.1.1 สัญลักษณ์ที่ควรรู้

สัญลักษณ์ คำอธิบาย

ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ โดยใช้ 5 ขั้นตอนทำความสะอาด

สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงคำแนะนำ เคล็ดลับ และข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติม

ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ระหว่างการดำเนินการสำหรับขั้นตอนเพิ่มเติม

2.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในซอฟต์แวร์

2.2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับเลื่อนดูตัวเลือกและสั่งการ

สัญลักษณ์ ชื่อ คำอธิบาย

ปุ่มยกเลิก ยกเลิกการชงเครื่องดื่ม

เลือกหน้าถัดไป/ก่อนหน้า เลื่อนดูเมนูที่อยู่ในหน้าต่างๆ

ปุ่มเริ่ม เริ่มการชงเครื่องดื่ม

2.2.2 สัญลักษณ์บนแดชบอร์ดและบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้
เมื่อสัญลักษณ์บนแดชบอร์ดติดสว่างขึ้น คุณสามารถแตะที่สัญลักษณ์นั้นเพื่อดูข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติม หากมีข้อ
ผิดพลาดเกิดขึ้น ให้ดูที่บท "การแก้ไขปัญหา [} 82]" สำหรับแนวทางแก้ไข

สัญลักษณ์ ชื่อ คำอธิบาย

โลโก้ Franke เรียกดูระดับการซ่อมบำรุง

เมล็ดกาแฟทางซ้าย/ขวา เปิดใช้งานเครื่องบด

เครื่องดื่มสองแก้ว ทำเครื่องดื่มจำนวนสองแก้ว (การทำเครื่องดื่มสองแก้ว)



2 | คำอธิบายสัญลักษณ์ Franke Kaffeemaschinen AG

12 คู่มือผู้ใช้ SB1200 FM CM

สัญลักษณ์ ชื่อ คำอธิบาย

กาแฟบด

โหมดประหยัดพลังงาน สลับไปยังโหมดประหยัดพลังงาน

การบำรุงรักษา/การ
ทำความสะอาด

เครื่องชงกาแฟต้องได้รับการทำความสะอาดและ/หรือการบำรุง
รักษา

ล้าง ต้องล้างเครื่องชงกาแฟหรือกำลังล้างเครื่องชงกาแฟ

สารทำความสะอาดระบบ
เตรียมนม

ไม่มีสารทำความสะอาดระบบเตรียมนม (CleanMaster)

ภาชนะใส่กาแฟบด ต้องไม่มีอะไรอยู่ในภาชนะใส่กาแฟบด

ฝาหน้าเครื่องชงกาแฟ ฝาหน้าเครื่องชงกาแฟเปิดอยู่

การชำระเงิน เปิดใช้งานการชำระเงินอยู่

การชงแก้วแรก ระบบเตรียมอุณหภูมิน้ำให้ร้อนพร้อมชงเครื่องดื่ม

การซ่อมบำรุง/การกำหนด
ค่า/การจัดการ

ความสว่าง ตั้งค่าความสว่าง

การปรับแต่งเฉพาะบุคคล ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่มและรูปภาพ

ภาพพักหน้าจอ

ภาพโฆษณา

รายการโปรด คุณสามารถบันทึกฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยไว้ในปุ่มรายการโปรด

เครื่องดื่ม

เมล็ดกาแฟ ไม่มีเมล็ดกาแฟอยู่ในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ หรือไม่ได้ติดตั้งกรวยใส่
เมล็ดกาแฟอย่างถูกต้อง

นม ไม่มีนมอยู่ในภาชนะใส่นมหรือไม่ได้ติดตั้งภาชนะใส่นมอย่างถูกต้อง
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สัญลักษณ์ ชื่อ คำอธิบาย

ส่วนผสมผงกาแฟ ไม่มีเมล็ดกาแฟอยู่ในกรวยใส่ผงกาแฟ หรือไม่ได้ติดตั้งกรวยใส่ผง
กาแฟอย่างถูกต้อง

ข้อมูล

บันทึกเหตุการณ์ รายการเหตุการณ์และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ตัวนับจำนวนเครื่องดื่ม
แต่ละรายการ

ไม่ได้ใช้งาน

โอนย้ายข้อมูล ระบบกำลังโอนย้ายข้อมูล

2.2.3 รูปภาพข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 เครื่องชงกาแฟไม่สามารถชงเครื่องดื่มที่ไฮไลท์ไว้ได้ เมื่อกดสัญลักษณ์ที่ติดสว่างบนแดชบอร์ด ข้อความแสดงข้อ
ผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

เอสเปรสโซ่ คาปูชิโน ช็อกโกชิโน่

คาฟเฟ่ครีม่า ไอนํ้า นํ้าชา

หากทั้งระบบได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ

ฝาหน้าเครือ่งชงกาแฟเปิด
อยู่ฝาหน้าเครือ่งชงกาแฟเปิดอยู ่ปิดฝา
หน้าเครือ่ง
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โค้ดสีสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
การหยุดชะงักชั่วคราว

ระบบยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

ระบบทำงานได้แค่บางส่วน

วัตถุดิบบางส่วนหรือทั้งหมดถูกล็อก
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3 รายการสินค้าที่จัดส่ง
รายการสินค้าที่จัดส่งอาจแตกต่างกันไปและบางส่วนอาจรวมอยู่ที่อื่นตามการกำหนดค่าของคุณ คุณอาจได้รับ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยตรงจากผู้ขายหรือจาก Franke Kaffeemaschinen AG ในเมือง Aarburg สวิตเซอร์แลนด์

รายละเอียดสินค้า หมายเลขสินค้า

เครื่องชงกาแฟ SB1200 FM CM (FCS4050)

ชุดคู่มือ 560.0604.759

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเม็ด (100 ชิ้น) 567.0000.010

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเม็ด (สหรัฐฯ/แคนาดา) 567.0000.002

แปรงทำความสะอาด 560.0003.728

แปรงขดลวด 560.0001.019

แปรงทำความสะอาด 560.0003.716

ผ้าไมโครไฟเบอร์ 560.0002.315

เครื่องมือปรับเครื่องบด 560.0003.876

เครื่องมือต่อตัวเติมอากาศ/ท่ออ่อน 560.0002.774

อุปกรณ์ทำความสะอาดหัวจ่าย 560.0604.024

อะแดปเตอร์สำหรับสาย CAN 560.0002.932

ตัวยึดเคาน์เตอร์สำหรับการล็อกเผื่อเลือกของ UT40 และ
FSU60 CM (มีสกรูหัวกลมนูน (560.0623.779) สำหรับยึด
มาให้)

560.0623.576
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4 ข้อมูลระบุตัวเครื่อง

4.1 ตำแหน่งของป้ายระบุประเภท

4.1.1 เครื่องชงกาแฟ

แผ่นป้ายระบุประเภทของเครื่องชงกาแฟอยู่บนผนังภายในด้านขวามือ

4.1.2 เครื่องทำความเย็น UT 40 CM

แผ่นป้ายระบุประเภทของเครื่องทำความเย็น UT40 อยู่ตรงด้านขวาของช่องทำความเย็น

4.1.3 เครื่องทำความเย็น SU12/UT12

แผ่นป้ายระบุประเภทของเครื่องทำความเย็น SU12 อยู่ตรงด้านซ้ายของช่องทำความเย็น
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4.1.4 เครื่องชงกาแฟ FSU และ FSU60 (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

แผ่นป้ายระบุประเภทของ Flavor Station (FSU, FSU60 CM) แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์อยู่ที่ด้านบนสุดของโครงเครื่อง
ด้านซ้าย

4.1.5 FS (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

แผ่นป้ายระบุประเภทของ FS Flavor Station อยู่ที่แผงด้านหลังภายในเครื่อง

4.1.6 หน่วย CleanMaster

แผ่นป้ายระบุประเภทของหน่วย CleanMaster อยู่ที่ด้านบนสุดของโครงเครื่อง



4 | ข้อมูลระบุตัวเครื่อง Franke Kaffeemaschinen AG

18 คู่มือผู้ใช้ SB1200 FM CM

4.1.7 CW (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

แผ่นป้ายระบุประเภทของเครื่องอุ่นแก้วกาแฟอยู่บริเวณแผงด้านหลังภายในเครื่อง

4.1.8 AC125 CL (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

แผ่นป้ายระบุประเภทของ AC125 CL อยู่ที่ด้านในทางขวา

4.1.9 AC200 (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

แผ่นป้ายระบุประเภทของ AC200 อยู่ที่ด้านซ้ายของส่วนที่ดึงออกได้

4.2 รหัสชนิด

4.2.1 เครื่องชงกาแฟ

รหัสประเภท คำอธิบาย

1G เครื่องบด 1 เครื่อง
2G เครื่องบด 2 เครื่อง
1IC Iced Coffee Module (IC)

1P 1 อุปกรณ์เติมผงเครื่องดื่ม
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รหัสประเภท คำอธิบาย

2P 2 อุปกรณ์เติมผงเครื่องดื่ม
CM CleanMaster

FM FoamMaster (นม/ของเหลวร้อนและเย็น ฟองนมร้อนและเย็น)

H2 หัวจ่ายน้ำร้อนกลาง
LH ด้านซ้าย
RH ด้านขวา
SB1200 เครื่องชงกาแฟ (สถานีเครื่องดื่มพิเศษ)

ซีรีส์: SB

ขนาดโดยรวม: 1200

4.2.2 อุปกรณ์เสริม

รหัสประเภท คำอธิบาย

1DM 1 x หน่วยปั๊มของเหลวสองอย่าง
2DM 2 x หน่วยปั๊มของเหลวสองอย่าง
1OM 1 x หน่วยปั๊มของเหลวหนึ่งอย่าง
2OM 2 x หน่วยปั๊มของเหลวหนึ่งอย่าง
3OM 3 x หน่วยปั๊มของเหลวหนึ่งอย่าง
4OM 4 x หน่วยปั๊มของเหลวหนึ่งอย่าง
AC ระบบบัญชี
CC เครื่องทอนเหรียญ
CL ไม่ต้องใช้เงินสด
CM MA หน่วย CleanMaster (หลัก)

CM SL หน่วย CleanMaster (รอง)

CV เครื่องแยกประเภทเหรียญ
CW เครื่องอุ่นแก้วกาแฟ
FS60 Flavor Station บรรจุรสชาติ 6 ขวด
FSU60 Flavor Station แบบใต้เคาน์เตอร์บรรจุรสชาต ิ6 ขวด
FSU60 CM Flavor Station แบบใต้เคาน์เตอร์บรรจุรสชาต ิ6 ขวดและ Flavor Station CleanMaster

SU12 เครื่องทำความเย็น (12 l หรือ 2 x 4.5 l) ที่ด้านขวาติดกับเครื่องชงกาแฟ
คู่ เครื่องทำความเย็นที่ดัดแปลงสำหรับการใช้งานพร้อมกันกับเครื่องชงกาแฟสองเครื่อง
UT12 เครื่องทำความเย็นแบบใต้เคาน์เตอร ์(12 ลิตร หรือ 2 x 4.5 ลิตร)

UT40 เครื่องทำความเย็นแบบใต้เคาน์เตอร ์(4 x 10 ลิตร)
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5 รายละเอียดของเครื่องชงกาแฟ

5.1 อุปกรณ์เสริม

5.1.1 Iced Coffee Module

– Iced Coffee Module อยู่ทางขวาด้านหน้าเครื่องชงกาแฟ
– Iced Coffee Module จะรักษาความเย็นของกาแฟที่เพิ่งชงเสร็จใหม่ๆ ให้ต่ำกว่า 40 °C เสมอ
– หน่วยนี้เป็นอุปกรณ์เผื่อเลือกและไม่สามารถดัดแปลงเพิ่มเติมได้
– Iced Coffee Module จะได้รับการทำความสะอาดโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำความสะอาดเครื่องชง

กาแฟที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดเพิ่มเติมด้วยตนเอง และไม่มีความจำเป็นต้องใช้
สารทำความสะอาดแยกต่างหาก

กาแฟเย็นเอสเปรสโซ่เย็น อเมริกาโน่เย็น คาเฟ่ลาเต้เย็นคาปูชิโนเย็น ลาเต้ มัคคิอาโต้เย็น

Iced Coffee Module เปิดโอกาสให้คุณทำเครื่องดื่มเย็นต่างๆ ได้มากมาย เช่น เอสเปรสโซ่เย็น กาแฟเย็น และอเมริกา
โน่เย็น คุณสามารถเติมนม ฟองนม และ/หรือน้ำเชื่อมลงในเครื่องดื่มเหล่านี้ได้ด้วย
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5.1.2 เครื่องทำความเย็น

SU12 FM CM 2OM

UT40 CM
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5.1.3 CleanMaster

หน่วย CleanMaster ช่วยให้สามารถทำความสะอาดเครื่องทำความเย็น FSU60 CM และการเชื่อมต่อของท่อทั้งหมด
ได้โดยอัตโนมัติ

5.1.4 Flavor Station FSU60 CM

Flavor Station FSU60 CM แบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์ของเราเป็นอุปกรณ์เผื่อเลือกที่ติดตั้งเสริมได้เพื่อรังสรรค์เมนูแสน
พิเศษ คุณสามารถใช ้Flavor Station เพื่อแต่งเติมเพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มได้มากถึงหกรสชาติ
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5.1.5 Flavor Station FS/FSU EC

เฟลเวอร์สเตชั่นคือส่วนประกอบเสริมที่สามารถรังสรรค์เมนูแปลกใหม ่คุณสามารถใช้เฟลเวอร์สเตชั่นเพื่อแต่งเติม
เพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มได้มากถึง 6 รสชาติ

5.1.6 เครื่องอุ่นแก้วกาแฟ

แก้วกาแฟที่อุ่นร้อนช่วยให้คุณได้ดื่มด่ำกับกาแฟอย่างเต็มรสชาต ิเครื่องอุ่นแก้วกาแฟที่มีชั้นวางทำความร้อนสี่ชั้น
ซึ่งติดตั้งเข้ากับเครื่องชงกาแฟของคุณได้อย่างพอดี
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5.1.7 ระบบบัญชี

ระบบบัญชีจะประมวลผลการชำระเงินทุกรูปแบบ และบันทึกข้อมูลบัญชีทั้งหมด
อินเทอร์เฟซ:

– VIP
ระบบการชำระเงิน:

– เครื่องแยกประเภทเหรียญ
– เครื่องทอนเหรียญ
– เครื่องรูดบัตร
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5.2 เครื่องชงกาแฟ

UT40 CM

SB1200 FM CM

CleanMaster

FSU60 CM (อุปกรณ์
เสริม)

สถานีเครื่องดื่มพิเศษ SB1200 (Specialty Beverage Station) ประกอบด้วยเครื่องชงกาแฟ SB1200 FM CM เครื่อง
ทำความเย็นแบบใต้เคาน์เตอร ์(เช่น UT40 CM, SU12 หรือ UT12) พร้อม CleanMaster ของหน่วยปั๊ม และอุปกรณ์เผื่อ
เลือก Flavor Station (เช่น FSU60 CM พร้อม CleanMaster หรือ FS60/FSU60 EC) มีการแสดงภาพการกำหนดค่าตัว
อย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของสถานีเครื่องดื่มพิเศษ สถานีเครื่องดื่มของคุณอาจจะแตกต่างจากภาพนี้โดยขึ้นอยู่
กับโครงแบบของเครื่อง เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในภาพแสดงแค่ตัวอย่างเท่านั้น
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ช่องแบบสอดด้วยตนเอง

กรวยใส่เมล็ดกาแฟ

เครื่องทำกาแฟเย็น (ตัวเลือกเสริม)

หน้าจอสัมผัสขนาด 12.1" พร้อม
ไฟบริเวณจุดวางแก้ว

ตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับถ้วย
ถาดรองน้ำพร้อมด้วยตะแกรง

กรองหยดกาแฟ

หัวจ่ายเดี่ยวพร้อมด้วยตัวปรับ
ความสูงแบบอัตโนมัติ

ตัวล็อกฝาหน้าเครื่องที่มีปุ่มปลด
ล็อก 

กรวยใส่ผงกาแฟ (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

5.2.1 ส่วนประกอบมาตรฐาน
– เครื่องบดสองเครื่อง (หลัง ซ้าย และขวา)
– เครื่องบดเครื่องที่หนึ่ง (ด้านหลังทางซ้ายมือ)
– หัวจ่ายเดี่ยวที่มีหัวจ่ายน้ำร้อนในตัวและสามารถปรับความสูงได้อัตโนมัติ
– iQFlow
– การชงแก้วแรก
– CleanMaster ของหน่วยปั๊ม (สำหรับเครื่องทำความเย็น)
– ท่อจ่ายน้ำ
– เซ็นเซอร์ตรวจจับถ้วยกาแฟ
– หน้าจอสัมผัสขนาด 12.1" พร้อมไฟบริเวณจุดวางแก้ว
– รองรับไฟล์วิดีโอ
– ขาขนาด 40 มม.
– ช่องใส่นม 2 ชนิด

5.2.2 ส่วนประกอบเสริม
– พรีเมียมเวอร์ชั่น
– กรวยใส่ผงกาแฟกรวยที่สอง (ทางซ้ายมือด้านหน้า)
– กรวยใส่ผงกาแฟ
– Iced Coffee Module (ด้านหน้าทางขวา)
– ช่องส่งกาแฟบด
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– กรวยใส่ผงและเมล็ดกาแฟแบบล็อกได้
– การชงแก้วแรก
– ปะเก็นแบบหล่อติด
– ขาขนาด 7 มม.
– ขาปรับระดับขนาด 70 มม.
– ขาปรับระดับขนาด 100 มม.
– ทัชแพดเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่นั่งเก้าอี้รถเข็นสามารถใช้งานเครื่องได้ (A400: มีให้บริการเฉพาะในกรณี

ที่เครื่องชงกาแฟไม่เชื่อมต่อกับบริการดิจิทัลของ Franke เท่านั้น)
– ชุดเครื่องมือประกอบถัง (ไม่เชื่อมต่อกับ Iced Coffee Module)
– บริการดิจิทัลของ Frank
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5.2.3 ชิ้นส่วนของเครื่องชงกาแฟ

กรวยใส่เมล็ดกาแฟ

ภาชนะใส่กาแฟบด

ถังเก็บน้ำเสีย (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

โมดูลการชงกาแฟ

เครื่องทำกาแฟเย็น (ตัวเลือกเสริม)

กรวยใส่ผงกาแฟ (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

ถาดรองน้ำ (ติดถาวร) พร้อมตะแกรงกรองกาแฟ
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5.3 ภาพรวมโหมดการทำงานต่างๆ
โหมดการทำงานที่เหมาะกับคุณขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องชงกาแฟ เมนูเครื่องดื่ม และความต้องการของลูกค้า 
ช่างเทคนิคยินดีที่จะช่วยตั้งค่าโหมดการทำงานที่เหมาะสมกับคุณ

5.3.1 อินเทอร์เฟซผู้ใช้

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่ เอสเปรสโซ่ 2 ช็อต

คาฟเฟ่ครีม่า ไอนํ้า นํ้าชา

1 2

1 ใช้โลโก้ Franke สำหรับเปลี่ยนไปมาระหว่าง
ระดับการซ่อมบำรุงและเมนูเครื่องดื่ม

2 เลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง

5.3.2 โหมดการทำงาน Quick Select

เอสเปรสโซ่ เฮเซลนัทคาปูชิโน ช็อกโกชิโน่

คาฟเฟ่ครีม่า ไอนํ้า นํ้าชา

โหมดการทำงาน Quick Select คือการตั้งค่ามาตรฐานสำหรับเครื่องชงกาแฟแบบบริการตนเอง เมื่อลูกค้าเลือกเครื่อง
ดื่ม ลูกค้าสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มนั้นในขั้นตอนที่สองได้ หากคุณเปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม

โครงสร้างของอินเทอร์เฟซผู้ใช้
– ระดับที่ 1: เมนูเครื่องดื่มสูงสุด 5 หน้า; สามารถแสดงปุ่มผลิตภัณฑ ์6, 12 หรือ 20 รายการต่อหน้า
– ระดับที่ 2: ปรับเปลี่ยนเครื่องดื่ม เลือกตัวเลือกผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นกระบวนการเตรียมเครื่องดื่ม
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การปรับแต่งเฉพาะบุคคล
– แสดง 2x3, 3x4 หรือ 4x5 เมนูเครื่องดื่มต่อหน้า
– เปิดใช้งานโหมดเครดิต
– การจัดเรียงเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล

5.3.3 โหมดการทำงานแบบแยกเดี่ยว (Individual Operating Mode)
โหมดการทำงานแบบแยกเดี่ยว (Individual Operating Mode) คืออะไร

– อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกใหม่
– กระบวนการเลือกเครื่องดื่มแบบมีคำแนะนำ
– ถูกสร้างมาเพื่อการใช้งานแบบบริการตนเอง
– กระบวนการชำระเงินแบบมีคำแนะนำซึ่งปรับปรุงให้ดีขึ้น
– จากซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2.60 มีโหมดการทำงานที่ปรับได้แบบแยกเดี่ยวสองโหมด ได้แก่ แบบทีละขั้นตอน (Step

by Step) และแบบป๊อปอัพ (Pop-Up)

โหมดการทำงานแบบแยกเดี่ยว (Individual Operating Mode) ทำงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) และแบบป๊อปอัพ
(Pop-Up) เท่านั้น

แบบทีละขั้นตอน (Step by Step)

1 ภาพพักหน้าจอ
2 เลือกเครื่องดื่ม
3 เลือกขนาดถ้วย/แก้ว
4–6 เลือกค่าคุณลักษณะต่างๆ ของคุณลักษณะการกรองต่างๆ อย่างเช่นชนิดของรสชาติหรือนม

ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำการใช้งานโหมดการทำงานแบบแยกเดี่ยว (Individual Operating Mode) GUI ทีละขั้น
ตอน คุณลักษณะการกรองแต่ละอย่างจะแสดงในหน้าจอแยกต่างหาก สามารถใช้คุณลักษณะการกรองได้ถึง
แปดอย่าง

7 เริ่มการชงเครื่องดื่ม: ยืนยันการเลือกเครื่องดื่ม เลือกประเภทการชำระเงิน
8 กำลังชงเครื่องดื่ม สามารถแสดงสื่อโฆษณาอย่างเช่นรูปภาพและวิดีโอได้ในขณะที่กำลังชงเครื่องดื่ม
9 การชงเครื่องดื่มเสร็จสมบูรณ์
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แบบป๊อปอัพ (Pop-Up)

1 ภาพพักหน้าจอ
2 เลือกเครื่องดื่ม
3 เลือกขนาดถ้วย/แก้ว
4 ภาพตัวอย่างเครื่องดื่ม

ขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้: เลือกค่าคุณลักษณะต่างๆ ของคุณลักษณะการกรองต่างๆ [5] หรือเริ่มการชง
เครื่องดื่มโดยไม่เลือกการกรองการเลือกเครื่องดื่ม [6]

5 ค่าคุณลักษณะต่างๆ: รสชาติ ชนิดของนม ชนิดของเมล็ดกาแฟ ฯลฯ
คุณลักษณะการกรองแต่ละอย่างจะแสดงในหน้าต่างป๊อปอัพแยกต่างหาก หน้าต่างป๊อปอัพจะปิดหลังจาก
ทำการเลือกแล้ว สามารถแสดงคุณลักษณะการกรองได้ถึงหกอย่าง

6 เริ่มการชงเครื่องดื่ม: ยืนยันการเลือกเครื่องดื่ม เลือกประเภทการชำระเงิน
กำลังชงเครื่องดื่ม สามารถแสดงสื่อโฆษณาอย่างเช่นรูปภาพและวิดีโอได้ในขณะที่กำลังชงเครื่องดื่ม

7 การชงเครื่องดื่มเสร็จสมบูรณ์

5.4 บริการดิจิทัลของ Frank (บริการเผื่อเลือก)
บริการดิจิทัลของเราพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มเครื่องชงกาแฟของ Franke เพื่อให้คุณสามารถควบคุมและมอง
เห็นภาพรวมของกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟได้อย่างชัดเจน การบำรุงรักษาจากระยะไกล
ที่ควบคุมจากส่วนกลาง เช่น การอัปเดตซอฟต์แวร์และการกำหนดค่า ทำให้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือในสถาน
ที่แต่อย่างใด
คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมจากช่างซ่อมบำรุงของ Franke หรือในเว็บไซต์ของ Franke ได้



6 | การติดตั้ง Franke Kaffeemaschinen AG

32 คู่มือผู้ใช้ SB1200 FM CM

6 การติดตั้ง

6.1 การเตรียมการ
– ต้องใช้อุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (RCCB) เพื่อปกป้องการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักของเครื่องชงกาแฟ
– ต้องมีสวิตช์ที่สามารถตัดไฟจากทุกขั้วแหล่งจ่ายไฟ
– ท่อจ่ายน้ำหลักต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ ข้อกำหนดของแหล่งจ่ายน้ำ [} 35] รวมทั้งข้อบังคับของรัฐบาล รัฐ และท้องที่
– เครื่องชงกาแฟต้องต่อกับแหล่งจ่ายน้ำโดยใช้ชุดท่ออ่อนที่ให้มาพร้อมเครื่อง ห้ามใช้ท่ออ่อนส่งน้ำที่นอกเหนือ

ไปจากท่ออ่อนข้างต้น
– เตรียมถาดรองแก้วที่มั่นคงและเหมาะกับการใช้งาน (น้ำหนักบรรทุกขั้นต่ำ 150 กก.) แผงควบคุมการใช้งานควร

อยู่ในระดับสายตา

คุณต้องเตรียมการเหล่านี้ให้เรียบร้อย มิฉะนั้นช่างเทคนิคจะไม่สามารถติดตั้งเครื่องชงกาแฟให้คุณได ้ช่างเทคนิค
จะติดตั้งเครื่องชงกาแฟและดำเนินการทดสอบเบื้องต้น รวมถึงสอนวิธีใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานต่างๆ อีกด้วย

6.2 ขนาด
ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็น mm

ต้องมีข้อมูลจำเพาะที่ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร ์กรุณาดูข้อมูลการออกแบบที่เกี่ยวข้อง

มุมมองด้านหน้า/มุมมองด้านข้างของ SB1200 FM CM
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มุมมองด้านหน้า/ด้านข้างของเครื่องทำความเย็น UT40, FSU60 CM และหน่วย CleanMaster ภายในเฟอร์นิเจอร์

มุมมองด้านหน้า/ด้านข้างของ SB1200 FM CM พร้อมเครื่องทำความเย็น SU12 และ FS60 CM
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มุมมองด้านหน้า/ด้านข้างของ SB1200 FM CM พร้อมเครื่องทำความเย็น UT12

ข้อสังเกต
ความเสียหายจากความร้อนสูง
หากพื้นที่ว่างบริเวณด้านข้างและด้านบนของเครื่องชงกาแฟไม่มากพอ อาจเกิดความร้อนสะสมในเครื่องชงกาแฟ
และเป็นเหตุให้ชำรุดเสียหาย
a) ติดตั้งเครื่องชงกาแฟและเว้นพื้นที่ว่างตามระยะที่กำหนด
b) ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่ที่เว้นว่างไว้

ระยะห่างขั้นต่ำ
– แผงด้านหลัง: 50 mm
– ด้านบน: 200 mm (สำหรับการเติมและการถอดกรวยใส่เมล็ดกาแฟ)
– ด้านขวา: 100 mm (สำหรับเปิดฝาหน้าเครื่อง)

สามารถใช้ขาปรับระดับเผื่อเลือกเพื่อชดเชยในกรณีที่ความสูงไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันได้

ช่องเปิดที่ด้านบนของเคาน์เตอร์
ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง กรุณาดูข้อมูลการออกแบบสำหรับรายละเอียดที่สอดคล้องกับการกำหนดค่าของคุณ



Franke Kaffeemaschinen AG การติดตั้ง | 6

คู่มือผู้ใช้ SB1200 FM CM 35

ช่องเปิดที่ด้านบนของเคาน์เตอร์เมื่อใช้ขาปรับระดับ

ช่องเปิดที่ด้านบนของเคาน์เตอร์เมื่อใช้ปะเก็นแบบหล่อติด

6.2.1 ขาปรับระดับ
ขาที่มีความสูงตายตัวที่ 40 มม. รวมอยู่ในรายการสินค้าที่จัดส่ง หากไม่ได้เลือกอุปกรณ์เผื่อเลือกอื่นไว้เมื่อสั่งซื้อ
เครื่องชงกาแฟ ทั้งนี้ คุณสามารถเลือกขาปรับระดับที่มีความสูง 70 หรือ 100 มม. ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสั่งซื้อ
ขาที่มีความสูงตายตัวที่ 7 มม. ซึ่งมีปะเก็นแบบหล่อติดสำหรับยึดได้อีกด้วย
สามารถใช้ขาปรับระดับเพื่อชดเชยในกรณีที่ความสูงไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันได้

6.3 ข้อกำหนดของแหล่งจ่ายน้ำ

6.3.1 ท่อจ่ายน้ำหลัก
แรงดันน้ำ 0,8-8,0 bar

อัตราการไหล >100 ml/s
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อุณหภูมิน้ำ <25 °C

การเชื่อมต่อกับท่อจ่ายน้ำหลัก G3/ข้อต่อแบบสวมอัดและท่อโลหะขนาด 8 นิ้ว l = 1500
mm

ต่อเข้ากับชุดท่ออ่อนที่ให้มาเท่านั้น

– ท่อจ่ายน้ำหลักต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อมูลทางเทคนิคและสอดคล้องกับข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล
รัฐ และท้องที่

– ท่อจ่ายน้ำหลักต้องมีอุปกรณ์ป้องกันน้ำไหลย้อน
– ท่อจ่ายน้ำหลักต้องติดตั้งวาล์วหยุดการจ่ายน้ำและเช็ควาล์วที่มีตัวกรองต้นน้ำอยู่ในจุดที่ตรวจสอบได ้ตัวกรอง

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

6.3.2 คุณภาพน้ำ
ผลรวมความกระด้าง: 4–8° dH GH (ผลรวมความกระด้างของน้ำตามมาตรฐาน

เยอรมน)ี

7–14° fH GH (ผลรวมความกระด้างของน้ำตามมาตรฐาน
ฝรั่งเศส)

4.2–8.3 GPG

70–140 ppm (มก./ล.)

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

ปริมาณกรด/ค่า pH 6.5–7.5 pH

ปริมาณคลอรีน < 0.5 มก./ล.

ปริมาณคลอไรด์ < 30 มก./ล.

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

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

– สี: ใส
– รสชาติ: สดชื่นและไม่มีรสชาติ
– กลิ่น: ไม่มีกลิ่นที่รับรู้ได้
– ไม่มีเศษสนิมในน้ำ
– รีเวิร์สออสโมซิส: น้ำต้องมีปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำอย่างน้อย 30-50 ppm (30-50 มก./ล.) เพื่อ

ป้องกันไม่ให้น้ำล้นหม้อต้ม

การประเมินอันตรายต่อการกัดกร่อน
คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้ในการประเมิน:

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

ผลคำนวณสภาพการนำไฟฟ้า อันตรายต่อการกัดกร่อน

<200 μS/cm ต่ำ
200 – 500 μS/cm กลาง
>500 μS/cm สูง
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ตัวอย่างการคำนวณ:
– ค่าสภาพการนำไฟฟ้าที่วัดได้คือ 700 μS/cm
– ผลรวมความกระด้างที่วัดได้คือ 18 dH GH
– ผลคำนวณสภาพการนำไฟฟ้า = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

ผลลัพธ์เท่ากับ 160 μS/cm ซึ่งหมายความว่าอันตรายต่อการกัดกร่อนอยู่ในระดับต่ำ

6.3.3 ท่อระบายน้ำ
– ท่อระบาย: ความลึก = 20 mm ความยาว = 2000 mm
– ข้อต่อสำหรับท่อกาลักน้ำที่อยู่ต่ำกว่า
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7 การเติมและการเท

7.1 การเติมเมล็ดกาแฟ

คำเตือน
อันตรายจากการบาดเจ็บ
หากมีวัตถุอยู่ในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบด เศษชิ้นส่วนของวัตถุนั้นอาจกระเด็นออกมาและเป็นเหตุให้คุณได้
รับบาดเจ็บ
a) ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงไปในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบดโดยเด็ดขาด

ข้อสังเกต
เครื่องดื่มรสชาติแย่
น้ำมันที่เมล็ดกาแฟคายออกมาจะเกาะเป็นคราบบางๆ อยู่ภายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ น้ำมันดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและส่งผลให้เครื่องดื่มมีรสชาติแย่ลงอย่างรวดเร็ว
a) กำจัดคราบน้ำมันภายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟทุกวัน
b) ใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวแล้วบิดให้หมาด
c) ห้ามใช้สารทำความสะอาดใดๆ เนื่องจากจะทำให้รสชาติกาแฟผิดเพี้ยนไป

เติมเมล็ดกาแฟลงในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ
เติมผงกาแฟที่เหมาะสำหรับเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติลงในกรวยใส่ผงกาแฟ

1. ยกฝากรวยใส่เมล็ดกาแฟ

2. เติมเมล็ดกาแฟ

3. ปิดฝาให้สนิท
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7.2 การเติมผงกาแฟ

1. ถอดฝากรวยใส่ผงกาแฟ

2. เติมผงกาแฟที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจ่ายเครื่อง
ดื่มอัตโนมัติ

3. ปิดฝาให้สนิท

7.3 การเติมเครื่องทำความเย็น

ระวัง
เชื้อโรคในนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
เชื้อโรคในนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
a) ห้ามใช้นมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
b) ใช้เฉพาะนมที่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์หรือนมสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน

ข้อสังเกต
ความเสียหายของเครื่องชงกาแฟ
การใช้ของเหลวผิดประเภทอาจทำให้เครื่องชงกาแฟเสียหายได้
a) เติมนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มลงในภาชนะของ Franke เท่านั้น
b) ใช้น้ำและสารทำความสะอาดอ่อนๆ เพื่อทำความสะอาดภาชนะ
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ข้อสังเกต
นมที่บูดและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เสีย
การทำความเย็นและการดูแลสุขอนามัยที่ไม่เพียงพอสามารถทำให้นมบูดและทำให้เครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มเสียได้
a) ใช้เฉพาะนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เย็นแล้วเท่านั้น (2,0-5,0 °C)

b) เติมนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มลงในภาชนะที่สะอาดเท่านั้น
c) เก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มไว้ในเครื่องทำความเย็นในขณะที่เครื่องทำความเย็นกำลังทำงานเท่านั้น เมื่อ

เครื่องทำความเย็นไม่ทำงาน เช่น ในตอนกลางคืน กรุณาเก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มไว้ในตู้เย็น
d) ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องทำความเย็นวันละครั้ง
e) สัมผัสสายดูด ด้านในภาชนะ และฝาปิดภาชนะหลังล้างมือของคุณแล้ว หรือเมื่อสวมใส่ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง

เท่านั้น
f) วางฝาของภาชนะและสายดูดบนพื้นผิวที่สะอาดเท่านั้น

7.3.1 เครื่องทำความเย็น SU12/UT12 FM CM 2OM

1. เปิดฝาหน้าของเครื่องทำความเย็น

2. เปิดเครื่องทำความเย็น

ð หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิปัจจุบันในช่อง
ทำความเย็น

3. ถอดภาชนะออก

4. ถอดฝาของภาชนะออกโดยใช้อะแดปเตอร์
ป้องกันการไหลย้อนกลับ

5. เติมนมเย็นหรือของเหลวเย็นลงในภาชนะใส่นม

6. ยึดฝาของภาชนะเข้ากับภาชนะโดยใช้อะแดป
เตอร์ป้องกันการไหลย้อนกลับ

7. เลื่อนภาชนะกลับเข้าไปในช่องทำความเย็นจน
สุด

8. ปิดฝาหน้าของเครื่องทำความเย็น

7.3.2 เครื่องทำความเย็น UT40

ข้อสังเกต
ความเสียหายหรือการแตกหักของตะแกรง
น้ำหนักที่เกินขีดความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของตะแกรงของเครื่องทำความเย็นสามารถทำให้ตะแกรงเสีย
หายหรือแตกหักได้
a) ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องไม่วางน้ำหนักเกินขีดความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของตะแกรง (22 กก.)
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1. เปิดฝาหน้าของเครื่องทำความเย็น

2. เปิดเครื่องทำความเย็น

ð หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิปัจจุบันในช่อง
ทำความเย็น

3. ถอดข้อต่อสำหรับเสียบออกจากภาชนะและต่อ
เข้ากับหน่วยปั๊ม

4. ถอดภาชนะออก

5. ถอดฝาของภาชนะออก

6. เติมนมเย็นหรือของเหลวเย็นลงในภาชนะใส่นม

7. ปิดฝาภาชนะให้แน่น

8. เชื่อมต่อข้อต่อสำหรับเสียบเข้ากับภาชนะ

9. เลื่อนภาชนะกลับเข้าไปในช่องทำความเย็นจน
สุด

10. ปิดฝาหน้าของเครื่องทำความเย็น

7.4 การเติม Flavor Station FS EC
สวิตช์สำหรับเปิดเฟลเวอร์สเตชั่นอยู่ทางซ้ายมือของแผงด้านหลังภายในเครื่อง

1. ใช้กุญแจเพื่อปลดล็อกเฟลเวอร์สเตชั่น
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2. กดปุ่ม แล้วเปิดเฟลเวอร์สเตชั่น

3. เปิดใช้งานเฟลเวอร์สเตชั่น

4. ยกที่วางขวดขึ้น

5. วางขวดลงในเฟลเวอร์สเตชั่น

6. กดที่วางขวดลง

7. เลื่อนขั้วต่อท่ออ่อนขึ้นมา แล้วต่อกับท่ออ่อน

8. ใส่ท่ออ่อนเข้าไปในขวด

9. กดขั้วต่อท่ออ่อนลงบนปากขวด

10. ปิดเฟลเวอร์สเตชั่น

7.5 การเติม Flavor Station FSU60 CM
สวิตช์สำหรับเปิด FSU60 CM อยู่ที่ด้านหน้าตรงกลางของโครงเครื่อง

1. เปิดเฟอร์นิเจอร์

2. ดึง Flavor Station ออกมาเพื่อให้เข้าถึงอุปกรณ์ได้

1

2

3

4

6.

3. ถอดข้อต่อสำหรับเสียบออกจากอะแดปเตอร์
ทำความสะอาด
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4. วางขวดทั้งหมดในถาดวางขวดของ Flavor
Station

1

5. เชื่อมต่อข้อต่อสำหรับเสียบเข้ากับขวดน้ำเชื่อม

ð ขวดน้ำเชื่อมทั้งหมดจะเชื่อมต่อเข้ากับ Flavor
Station

ð เชื่อมต่อข้อต่อสำหรับเสียบที่ไม่ได้ใช้งาน
ทั้งหมดเข้ากับอะแดปเตอร์ทำความสะอาด

6. เปิดใช้งาน Flavor Station

7. เลื่อน Flavor Station เข้าไปในเฟอร์นิเจอร์

8. ปิดเฟอร์นิเจอร์

7.6 การปรับความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟ

คำเตือน
อันตรายจากการบาดเจ็บ
หากมีวัตถุอยู่ในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบด เศษชิ้นส่วนของวัตถุนั้นอาจกระเด็นออกมาและเป็นเหตุให้คุณได้
รับบาดเจ็บ
a) ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงไปในกรวยใส่เมล็ดกาแฟหรือเครื่องบดโดยเด็ดขาด

ข้อสังเกต
การทำงานได้ไม่เต็มที่
หากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่ผงกาแฟไม่ได้ล็อกเข้าที่อย่างถูกต้อง เครื่องชงกาแฟอาจทำงานได้ไม่เต็มที่และ
ส่งผลให้คุณภาพของเครื่องดื่มลดลง
a) ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

เครื่องมือปรับเครื่องบด (560.0003.876)

การปรับความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟส่งผลต่อปริมาณของกาแฟ ดังนั้นคุณจึงต้องปรับเทียบเครื่อง
บดหลังจากที่ปรับความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟ
หากต้องการ คุณสามารถปรับความหยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟที่เครื่องบดแต่ละเครื่องได้
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1. ดึงตัวเลื่อนล็อกมาข้างหน้าจนสุด

2. ยกกรวยใส่เมล็ดกาแฟขึ้น แล้วถอดออก

3. ใช้เครื่องมือปรับเครื่องบดเพื่อปรับความหยาบ
และความละเอียดของเมล็ดกาแฟ หากจำเป็น

ð หมุนทวนเข็มนาฬิกาหากต้องการเมล็ดกาแฟที่
บดละเอียด

ð หมุนตามเข็มนาฬิกาหากต้องการเมล็ดกาแฟที่
บดหยาบ

4. ต่อกรวยใส่เมล็ดกาแฟกลับเข้าที่

5. ตรวจสอบเมล็ดกาแฟบดที่ได้และปรับความหยาบ
หรือความละเอียด หากจำเป็น

6. ต่อกรวยใส่เมล็ดกาแฟกลับเข้าที่

7. ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

7.7 การเทเมล็ดกาแฟออกจากกรวยใส่เมล็ดกาแฟ

1. ดึงตัวเลื่อนล็อกมาข้างหน้าจนสุด 2. ยกกรวยใส่เมล็ดกาแฟขึ้น แล้วถอดออก

3. เทเมล็ดกาแฟออกจากกรวย จากนั้นทำความ
สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
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4. ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

ข้อสังเกต
การทำงานได้ไม่เต็มที่
หากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่ผงกาแฟไม่ได้ล็อกเข้าที่อย่างถูกต้อง เครื่องชงกาแฟอาจทำงานได้ไม่เต็มที่และ
ส่งผลให้คุณภาพของเครื่องดื่มลดลง
a) ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

7.8 การเทผงกาแฟออกจากกรวยใส่ผงกาแฟ

ระวัง
การถูกบาด/หนีบทับ
คุณอาจถูกบาดหรือถูกหนีบทับจากเฟืองรูปตัวหนอนของกรวยใส่ผงกาแฟ
a) ทำความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟด้วยความระมัดระวัง

ข้อสังเกต
การปนเปื้อนจากผงกาแฟ
ผงกาแฟอาจร่วงหล่นจากกรวยใส่ผงกาแฟ
a) ถือกรวยใส่ผงกาแฟในลักษณะตั้งตรงก่อนเคลื่อนย้ายทุกครั้ง รวมทั้งดูให้แน่ใจว่ากรวยปิดอยู่

1. ดึงตัวเลื่อนล็อกมาข้างหน้าจนสุด 2. ยกกรวยใส่ผงกาแฟขึ้น แล้วถอดออก

3. เทผงกาแฟออกจากกรวย จากนั้นทำความสะอาด
แล้วเช็ดให้แห้ง
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4. ต่อกรวยใส่ผงกาแฟกลับเข้าที่ 5. ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

ข้อสังเกต
การทำงานได้ไม่เต็มที่
หากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่ผงกาแฟไม่ได้ล็อกเข้าที่อย่างถูกต้อง เครื่องชงกาแฟอาจทำงานได้ไม่เต็มที่และ
ส่งผลให้คุณภาพของเครื่องดื่มลดลง
a) ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

7.9 การเทกาแฟบดออกจากภาชนะใส่กาแฟบด

ข้อสังเกต
การสะสมของเชื้อรา
เศษกาแฟที่ตกค้างอาจเป็นเหตุให้เกิดการสะสมของเชื้อรา
a) เทกาแฟบดออกจากภาชนะแล้วทำความสะอาดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง

1. เปิดฝาหน้าเครื่อง

ð ข้อความฝาหน้าเปิดจะปรากฏขึ้นบนอินเท
อร์เฟซผู้ใช้

2. ถอดภาชนะใส่กาแฟบดออกมา

3. เทกาแฟบดออกจากภาชนะ จากนั้นทำความ
สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง

4. ใส่ภาชนะใส่กาแฟบดและปิดฝาหน้าเครื่อง
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7.10 การถอดภาชนะใส่นมออกจากเครื่องทำความเย็น

ข้อสังเกต
นมที่บูดและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เสีย
การทำความเย็นและการดูแลสุขอนามัยที่ไม่เพียงพอสามารถทำให้นมบูดและทำให้เครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มเสียได้
a) ใช้เฉพาะนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เย็นแล้วเท่านั้น (2,0-5,0 °C)

b) เติมนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มลงในภาชนะที่สะอาดเท่านั้น
c) เก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มไว้ในเครื่องทำความเย็นในขณะที่เครื่องทำความเย็นกำลังทำงานเท่านั้น เมื่อ

เครื่องทำความเย็นไม่ทำงาน เช่น ในตอนกลางคืน กรุณาเก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มไว้ในตู้เย็น
d) ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องทำความเย็นวันละครั้ง
e) สัมผัสสายดูด ด้านในภาชนะ และฝาปิดภาชนะหลังล้างมือของคุณแล้ว หรือเมื่อสวมใส่ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง

เท่านั้น
f) วางฝาของภาชนะและสายดูดบนพื้นผิวที่สะอาดเท่านั้น

7.10.1 เครื่องทำความเย็น SU12/UT12 FM CM 2OM

1. เปิดฝาหน้าของเครื่องทำความเย็น

2. ถอดภาชนะออก

3. แช่นมหรือของเหลวในตู้เย็น หรือเททิ้งหาก
จำเป็น

4. ทำความสะอาดภาชนะ ฝา อะแดปเตอร์ป้องกัน
การไหลย้อนกลับ สายดูด และช่องทำความเย็น

5. ยึดฝาของภาชนะเข้ากับภาชนะโดยใช้อะแดป
เตอร์ป้องกันการไหลย้อนกลับ

6. เลื่อนภาชนะที่ทำความสะอาดแล้วกลับเข้าไปใน
ช่องทำความเย็นจนสุด

7. ปิดเครื่องทำความเย็น หากไม่จำเป็นต้องใช้ แง้ม
ฝาหน้าของเครื่องทำความเย็นที่ปิดเครื่องแล้วไว้
เล็กน้อยเพื่อระบายกลิ่น
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7.10.2 เครื่องทำความเย็น UT40

1. เปิดฝาหน้าเครื่อง

2. ถอดข้อต่อสำหรับเสียบออกจากภาชนะ

3. เชื่อมต่อข้อต่อสำหรับเสียบเข้ากับหน่วยปั๊ม

4. ถอดภาชนะออก

5. แช่นมหรือของเหลวในตู้เย็น หรือเททิ้งหาก
จำเป็น

6. ทำความสะอาดภาชนะ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับนม/
ของเหลว และช่องทำความเย็น

7. ใส่ภาชนะที่สะอาดกลับเข้าไป

8. ปิดเครื่องทำความเย็น หากไม่จำเป็นต้องใช้
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9. แง้มฝาหน้าของเครื่องทำความเย็นที่ปิดเครื่อง
แล้วไว้เล็กน้อยเพื่อระบายกลิ่น
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8 การชงเครื่องดื่ม
คำเตือน

อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องดื่มร้อนอาจลวกผิวหนังได้
a) เทหรือชงเครื่องดื่มร้อนด้วยความระมัดระวังทุกครั้ง
b) ใช้ภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มเท่านั้น

เครื่องจะจ่ายเครื่องดื่มทั้งหมด (รวมถึงน้ำร้อน) ออกมาจากหัวจ่ายแบบครบวงจร ไม่จำเป็นต้องถอดหัวจ่ายออกใน
ระหว่างทำความสะอาด เครื่องจะทำความสะอาดหัวจ่ายในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดโดยอัตโมัติด้วย
อุปกรณ์ทำความสะอาดหัวจ่าย

8.1 การเตรียมเครื่องดื่มด้วย Quick Select

1. วางภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มใต้รางจ่าย

11:35
2021-02-07

2. เลือกเครื่องดื่ม

ð ภาพตัวอย่างเครื่องดื่มจะปรากฏขึ้น

3. เลือกตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม

4. กดปุ่มเขียวเพื่อเริ่มกระบวนการชงเครื่องดื่ม

ð กำลังชงเครื่องดื่ม
11:35

2021-02-07

ð หน้าจอเลือกเครื่องดื่มจะปรากฏขึ้นเมื่อชง
เครื่องดื่มเสร็จแล้ว

8.2 การเทเครื่องดื่มในโหมดการทำงานขั้นสูง
1. วางภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มใต้รางจ่าย

2. เลือกเครื่องดื่ม

3. เลือกตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มที่ต้องการ

4. กดปุ่มเขียวเพื่อเริ่มกระบวนการชงเครื่องดื่ม

ð หัวจ่ายลดระดับลง

ð เริ่มชงเครื่องดื่ม

ð ชงเครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อย

8.3 การชงเครื่องดื่มด้วยกาแฟบด
ตัวอย่าง: Quick Select

ใช้ได้เฉพาะกาแฟบดเท่านั้น ไม่สามารถใช้กาแฟสำเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการแปรรูปได้

1. วางภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มใต้รางจ่าย
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2. กดปุ่มตัวเลือกกาแฟดีแคฟ

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่

ริสเทรตโต้คาฟเฟ่ครีม่า

ð ปุ่มตัวเลือกกาแฟดีแคฟจะสว่างขึ้น

ð ข้อความนี้จะปรากฏ

3. เปิดช่องแบบสอดด้วยตนเอง

4. เติมผงกาแฟ

5. ปิดช่องแบบสอดด้วยตนเอง

6. กดโอเคเพื่อยืนยันข้อความ

ð เริ่มชงเครื่องดื่ม

ð หน้าจอเลือกเครื่องดื่มจะปรากฏ

ð ชงเครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อย

8.4 การกดน้ำร้อน
คุณสามารถกดปุ่มยกเลิกเพื่อหยุดการจ่ายน้ำร้อนได้ทุกเมื่อ

ตัวอย่าง: Quick Select

1. วางภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มใต้รางจ่าย

11:35
2021-02-07

2. เลือกนํ้าชา
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เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่

รสิเทรตโต้คาฟเฟค่รมี่า

3. เลือกขนาดแก้ว

ð น้ำร้อนจะจ่ายออกมาจนกว่ากระบวนการชงจะ
เสร็จสมบูรณ์

8.5 การชงเครื่องดื่มโดยใช้ทัชแพด
ทัชแพดเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่นั่งเก้าอี้รถเข็นสามารถใช้งานเครื่องได้

1. วางภาชนะที่เหมาะกับการใส่เครื่องดื่มใต้รางจ่าย

2. ใช้ทัชแพดเพื่อเลื่อนลูกศรไปยังบริเวณที่ต้องการ
บนหน้าจอ

3. แตะทัชแพดหนึ่งครั้ง

ð เครื่องชงกาแฟจะทำงานตามที่เลือก
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9 การทำความสะอาด

9.1 ข้อมูลเบื้องต้น
ประสบการณ์ในการทำกาแฟที่สมบูรณ์แบบนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องชงกาแฟ หน่วยทำความเย็น และ Flavor Station
(อุปกรณ์เผื่อเลือก) ที่สะอาดอย่างหมดจด เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณ ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟของคุณ
และเพิ่มหน่วยเข้าไปอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง หรือบ่อยกว่านี้หากจำเป็น
กระบวนการทำความสะอาดอัตโนมัติประกอบด้วยการทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ เครื่องทำความเย็น และ Flavor
Station (ถ้ามี)

ข้อสังเกต
ส่วนประกอบที่สกปรก
ส่วนประกอบที่สกปรกอาจส่งผลเสียต่อการทำงานของเครื่องและคุณภาพของเครื่องดื่มได้
a) ใช้ 5 ขั้นตอนทำความสะอาด ในการทำความสะอาดส่วนประกอบที่สามารถถอดออกได้

ส่วนประกอบที่สามารถถอดออกได้ของเครื่องชงกาแฟ หน่วยทำความเย็น CleanMaster และ Flavor Station (อุปกรณ
เผื่อเลือก) นั้นไม่สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้

ระบบล้างเครื่องไม่สามารถใช้แทนการทำความสะอาดในแต่ละวันได!้ ระบบล้างเครื่องใช้สำหรับกำจัดสิ่งตกค้างใน
ระบบจ่ายกาแฟและนม
เครื่องชงกาแฟจะได้รับการล้างด้วยระบบอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาหนึ่งและหลังจากที่เปิดหรือปิดเครื่อง

9.2 อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำความสะอาดที่จำเป็น
– ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเม็ด
– ผ้าไมโครไฟเบอร์
– แปรง
– ชุดแปรง
– ขวดตวงสารทำความสะอาด (สำหรับ Flavor Station ที่มี EC)
– แก้วตวง
– อุปกรณ์ทำความสะอาดหัวจ่าย

9.3 5 ขั้นตอนทำความสะอาด
ทำความสะอาดส่วนประกอบที่ถอดออกได้ของสถานีเครื่องดื่มพิเศษ (Specialty Beverage Station) โดยใช้ 5 ขั้นตอน
ทำความสะอาด

1. กำจัดสิ่งสกปรกแบบหยาบด้วยแปรงทำความ
สะอาดหรือแปรงทาสี

2. แช่ส่วนประกอบลงในน้ำร้อนด้วยน้ำยาทำความ
สะอาดแบบอ่อน

3. ล้างส่วนประกอบ

4. ชะล้างส่วนประกอบอย่างละเอียด

5. ทำส่วนประกอบให้แห้ง
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ส่วนประกอบที่สามารถถอดออกได้

เครื่อง ส่วนประกอบที่สามารถถอดออกได้

เครื่องชงกาแฟ – ภาชนะใส่กาแฟบด
– เครื่องผสม
– รางเทผงกาแฟ
– ตะแกรงกรองหยดกาแฟ

เครื่องทำความเย็น – ภาชนะใส่นม/ของเหลว
– ฝา ท่อดูด และหัวดูด
– อะแดปเตอร์ควบคุมการไหล (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – ภาชนะทำความสะอาดพร้อมฝา
Flavor Station – ท่อดูดพร้อมหัวดูด

ส่วนประกอบที่สามารถถอดออกได้

จะต้องทำความสะอาดส่วนอื่นๆ ด้วยมือ
– ด้านในของประตูและปะเก็นประตูบนเครื่องทำความเย็น
– พื้นผิวด้านในและชั้นวางของ (หากมี) ในห้องทำความเย็น
– เสียบข้อต่อประกับเพลาของเครื่องทำความเย็น UT40 (บนภาชนะและหน่วยปั๊ม) และ Flavor Station FSU60 CM

(อุปกรณ์เสริม)
– อะแดปเตอร์ป้องกันการไหลย้อนกลับ (SU12/UT12)

9.4 การเริ่มกระบวนการทำความสะอาด

9.4.1 เริ่มทำความสะอาดผ่านเมนู การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยของเหลวและไอร้อนออกมาขณะที่ล้างทำความสะอาด ซึ่งอาจลวกผิวหนังได้
a) ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้
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สำหรับสถานีเครื่องดื่ม (Beverage Station) พร้อมเครื่องทำความเย็น UT40 การทำความสะอาด Flavor Station จะรวม
อยู่ในรอบการตั้งค่าล่วงหน้าภายใต้รายการเมนูทําความสะอาดระบบ หากคุณต้องการทำความ Flavor Station ก่อน
กำหนด ให้เลือกทําความสะอาดระบบด้วย FSU 
หากระบบประกอบด้วยเครื่องทำความเย็น SU12/UT12 และ Flavor Station ให้เลือกรายการเมนูทําความสะอาด
Flavor Station เพื่อทำความสะอาด Flavor Station ก่อนกำหนด

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทำความสะอาด เครื่องชงกาแฟจะสลับกลับไปที่ระดับการซ่อมบำรุงหรือโหมดประหยัด
พลังงาน ช่างเทคนิคสามารถตั้งค่าในแบบที่คุณต้องการได้

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่ เอสเปรสโซ่ 2 ช็อต

คาฟเฟค่รมี่า ไอนํ้า นํ้าชา

1. แตะที่โลโก้ Franke

2. ป้อน PIN รหัส PIN [} 59]

3. กด ตกลง

2/3/2563
10:54

การตั้งค่าของฉัน

การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอน
ย้ายข้อมูล

ตัวนับจํานวน

การทําความสะอาดและการบํารุง
รักษา

4. เลือก การทําความสะอาดและการดูแลรักษา

10:54
2/3/2563

ทำความสะอาดระบบ
ทำความสะอาดระบบและ FSU/
ทำความสะอาด Flavor Station

ล้างเครื่องชงกาแฟ

เตรียมสารเย็น

เตรียม Flavor Station

ปริมาณน้ำกรอง

การป้องกันการเช็ด

บันทึกข้อผิดพลาด/เหตุการณ์

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

5. เลือกทําความสะอาดระบบ

6. กดยืนยันข้อความด้วยใช่ เพื่อเริ่มกระบวนการ
ทำความสะอาด

7. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้และ
ยืนยันขั้นตอนที่เสร็จสิ้นแล้วโดยเลือกถัดไป

ð เครื่องชงกาแฟจะแสดงขั้นตอนถัดไป

8. เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดหัวจ่ายให้พร้อม
และวางไว้ในตำแหน่งใต้หัวจ่ายที่ลดระดับลงเมื่อ
มีการแจ้งเตือน

9. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้และ
ยืนยันขั้นตอนที่เสร็จสิ้นแล้วโดยเลือกถัดไป

ð เครื่องชงกาแฟจะแสดงขั้นตอนถัดไป
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9.5 การทำความสะอาดรายสัปดาห์

9.5.1 การทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่องชงกาแฟ

1. ทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำบิด
หมาด

2. หากจำเป็นให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ข้อ
สังเกต! อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

9.5.2 การทำความสะอาดกรวยใส่เมล็ดกาแฟและผงกาแฟ

ระวัง
การสะสมของเชื้อรา
ความชื้นภายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟอาจทำให้มีเชื้อราเติบโต
a) อย่าให้กรวยใส่เมล็ดกาแฟสัมผัสกับน้ำโดยตรง
b) ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดในการทำความสะอาดเท่านั้น
c) ตรวจดูให้แน่ใจว่ากรวยใส่เมล็ดกาแฟแห้งสนิทแล้วก่อนติดตั้ง

ระวัง
การถูกบาด/หนีบทับ
คุณอาจถูกบาดหรือถูกหนีบทับจากเฟืองรูปตัวหนอนของกรวยใส่ผงกาแฟ
a) ทำความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟด้วยความระมัดระวัง

ü ใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำหมาดเท่านั้น
ü ห้ามใช้สารทำความสะอาดใดๆ เนื่องจากจะ

ทำให้รสชาติกาแฟผิดเพี้ยนไป
1. เปิดฝาหน้าเครื่อง

2. ดึงตัวเลื่อนล็อกมาข้างหน้าจนสุด

3. ยกกรวยใส่เมล็ดกาแฟขึ้น แล้วถอดออก

4. เทกาแฟออกจากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่
ผงกาแฟให้หมด (ถ้ามีอยู่)

5. นำฟิล์มหล่อลื่นที่อยู่ด้านในของกรวยใส่เมล็ด
กาแฟออกโดยการใช้ผ้า

6. ทำความสะอาดกรวยใส่ผงกาแฟโดยใช้ผ้า ใช้ผง
ซักฟอกหากจำเป็น เช็ดด้านในของกรวยใส่ผง
กาแฟด้วยผ้าแห้ง

7. ต่อกรวยใส่เมล็ดกาแฟและผงกาแฟกลับเข้าที่
(ถ้ามีอยู่)
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8. ดันตัวเลื่อนล็อกกลับจนสุด

9. ปิดฝาหน้าเครื่อง

9.5.3 การทำความสะอาดหน้าจอ

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่ เอสเปรสโซ่ 2 ช็อต

คาฟเฟค่รมี่า ไอนํ้า นํ้าชา

1. แตะที่โลโก้ Franke

2. ป้อน PIN รหัส PIN [} 59]

3. กด ตกลง

2/3/2563
10:54

การตั้งค่าของฉัน

การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอน
ย้ายข้อมูล

ตัวนับจํานวน

การทําความสะอาดและการบํารุง
รักษา

4. เลือก การทําความสะอาดและการดูแลรักษา

10:54
2/3/2563

ทําความสะอาดระบบ

ทําความสะอาดระบบและ FSU/
ทําความสะอาด Flavor Station

การล้างเคร่ืองชงกาแฟ

เตรียมของเหลวเย็น

เตรียม Flavor Station

ปริมาณนํ้ากรอง

การป้องกันการเช็ด

บันทึกข้อผิดพลาด/เหตุการณ์

การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา

5. เลือกการป้องกันการเช็ด

ð ระบบจะล็อกอินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นเวลา 20
วินาที

6. ทำความสะอาดหน้าจอ

ð ระดับการบำรุงรักษาจะปรากฏขึ้น

9.6 การล้างเครื่องชงกาแฟ

คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
เครื่องชงกาแฟจะปล่อยน้ำร้อนออกมาขณะที่ระบบล้างเครื่องทำงาน
a) ระวังอย่าให้มือสัมผัสหัวจ่ายและหัวฉีดขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ในขั้นตอนนี้
b) ห้ามวางของไว้บนถาดรองน้ำ
c) หากถูกลวก ให้ใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณที่ถูกลวกทันท ีและรีบไปพบแพทย์หากบาดแผลสาหัส
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ระบบล้างเครื่องไม่สามารถใช้แทนการทำความสะอาดในแต่ละวันได!้ ระบบล้างเครื่องใช้สำหรับกำจัดสิ่งตกค้างใน
ระบบจ่ายกาแฟและนม
เครื่องชงกาแฟจะได้รับการล้างด้วยระบบอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาหนึ่งและหลังจากที่เปิดหรือปิดเครื่อง

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่ เอสเปรสโซ่ 2 ช็อต

คาฟเฟค่รมี่า ไอนํ้า นํ้าชา

1. แตะที่โลโก้ Franke

2. ป้อน PIN รหัส PIN [} 59]

3. กด ตกลง

2/3/2563
10:54

การตั้งค่าของฉัน

การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอน
ย้ายข้อมูล

ตัวนับจํานวน

การทําความสะอาดและการบํารุง
รักษา

4. เลือก การทําความสะอาดและการดูแลรักษา

10:54
2/3/2563

ทาํความสะอาดระบบ

ทาํความสะอาดระบบและ FSU/
ทาํความสะอาด Flavor Station

การล้างเครือ่งชงกาแฟ

เตรยีมของเหลวเยน็

เตรยีม Flavor Station

ปรมิาณนํ้ากรอง

การป้องกันการเช็ด

บันทึกข้อผิดพลาด/เหตกุารณ์

การทาํความสะอาดและการบาํรุงรักษา

5. แตะล้างเคร่ืองชงกาแฟและยืนยัน

ð ระบบกำลังล้างเครื่องชงกาแฟ
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10 การกำหนดค่า

10.1 เรียกดูระดับการซ่อมบำรุง

เอสเปรสโซ่ ดับเบิลเอสเปรสโซ่ เอสเปรสโซ่ 2 ช็อต

คาฟเฟค่รมี่า ไอนํ้า นํ้าชา

1. แตะที่โลโก้ Franke 2. ป้อน PIN รหัส PIN [} 59]

3. กด ตกลง

10.2 รหัส PIN
มีการกำหนดรหัส PIN ตั้งต้นมาจากโรงงาน:

เจ้าของ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งาน

รหัส PIN ตั้งต้น 1111 2222 7777

รหัส PIN ของฉัน
 ...  ...  ...

คุณสามารถดูและเปลี่ยนรหัส PIN สำหรับเครื่องดื่มหลัก (มีการป้องกัน) และสำหรับการเปิด/ปิดเคร่ืองชงกาแฟได้
ด้วยบทบาทเจ้าของในเมนูการตั้งค่าของฉัน > สิทธ์ิการเข้าถึง

10.3 แผนภูมิต้นไม้สำหรับเมน ูMy settings

การตั้งค่าของฉัน

0 การทดสอบ

.10 ข้อมูลระบบ

1 ตั้งค่าเครื่อง

1.1 ภาษา

1.2 โหมดการทำงาน

1.3 ปุ่มตัวเลือก

1.4 การทำความสะอาด

1.7 อุณหภูมิ

2 ตั้งค่าเครื่องดื่ม 3 วันที่และเวลา

3.2 วันที่และเวลา

3.3 ตัวตั้งเวลา 1

6 สิทธิ์การเข้าถึง

6.2 เจ้าของ

6.3 ผู้เชี่ยวชาญ

6.4 ผู้ใช้งาน

6.6 เครื่องดื่มหลัก (มีการป้องกัน)

6.7 เปิด/ปิดเครื่อง

หน้าจออาจแสดงหรือไม่แสดงบางรายการเมน ูทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของเครื่องชงกาแฟ
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10.4 วิธีป้อนข้อมูล
แตะสวิตช์เพื่อเลือกระหว่าง Yes/No (ใช่/ไม่ใช่) หรือ On/Off (เปิด/ปิด) ค่าที่เห็นคือค่าที่ใช้
งาน

แตะที่ลูกศรเพื่อดูเมนูเครื่องดื่มและเลือกตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม

เลือกสเกลเพื่อปรับค่าตัวแปรต่างๆ ค่าที่อยู่ในกรอบคือค่าที่ใช้งาน

แตะแป้นพิมพ์เพื่อป้อนข้อความหรือตัวเลข

เริม่ต้น
กดปุ่มเพื่อทำการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง เช่น Start (เริ่ม) Test (ทดสอบ)

10.5 การตั้งค่าของฉัน

2/3/2563
10:54

การตั้งค่าของฉัน

การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอน
ย้ายข้อมูล

ตัวนับจํานวน

การทําความสะอาดและการบํารุง
รักษา

10.5.1 เมนู 0 การทดสอบ

รายการเมนู 0.10 System information

ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องชงกาแฟและการกำหนดค่าจะแสดงในหน้านี้
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10.5.2 เมนู 1 ตั้งค่าเครื่อง

รายการเมนู 1.1 Language

การต้ังค่าของฉัน
1 ต้ังค่าเครือ่ง

1.1 ภาษา

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เลือกภาษา de, en, fr, bg, cs, da,
es, es-US, et, fi, fr-CA,
hr, hu, it, ja, ko, lt, lv,
nl, no, pl, pt-BR, ro,
ru, sk, sl, sr, sv, tr, th,
uk, zh-CN, zh-TW, ar

ภาษาที่แสดงบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้จะเปลี่ยนทันที

รายการเมนู 1.2 โหมดการทำงาน

การต้ังค่าของฉัน
1 ต้ังค่าเครือ่ง

1.2 โหมดการทํางาน

โหมดการทำงาน
รูปแบบการใช้งาน > มีพนักงานบริการ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

รูปแบบการใช้งาน – มีพนักงานบริการ
– (บริการตนเอง)

เมนูเครื่องดื่มต่อหน้า – 4
– 9
– 16

– จำนวนเครื่องดื่มที่แสดงพร้อมกันในหน้าเดียว
– ค่าเริ่มต้น: 4

รูปภาพ – ภาพเสมือนจริง
– ภาพวาด

ค่าเริ่มต้น: ภาพเสมือนจริง

โหมดอัตโนมัติ – ใช่
– ไม่

– ใช่: เครื่องชงกาแฟจะจ่ายเครื่องดื่มทั้งหมดที่อยู่ใน
คิวโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ เพิ่มเติม

– ไม่: ต้องกดปุ่มเริ่มทีละเมนูเพื่อสั่งให้เครื่องชงกาแฟ
ทำงาน

– ค่าเริ่มต้น: ไม่
หยุดพักระหว่างการชงเครื่องดื่ม 1–10 วินาที – ปรากฏขึ้นหากเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติ

– เพิ่มขึ้น: 1

ตัวตั้งเวลาช็อต – ใช่
– ไม่
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ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ไล่ไอน้ำออกจากก้านสตีม – ใช่
– ไม่

ค่าเริ่มต้น: ไม่

รูปแบบการใช้งาน > บริการตนเอง

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

รูปแบบการใช้งาน – บริการตนเอง
– (มีพนักงาน

บริการ)

โหมดการทำงาน – Quick Select
– Inspire Me

– ค่าเริ่มต้น: Quick Select
– สำหรับการใช้งานในแบบบริการตนเอง ผู้ใช้

สามารถเลือก Quick Select หรือ Inspire Me ได้
(Inspire Me ไม่มีในรุ่น A400)

เมนูเครื่องดื่มต่อหน้า – 6
– 12
– 20

– จำนวนเครื่องดื่มที่แสดงพร้อมกันในหน้าเดียว
– ค่าเริ่มต้น: ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเครื่องชงกาแฟรุ่นใด

ประยุกต์เครื่องดื่ม – ใช่
– ไม่

– ลูกค้าที่ใช้เครื่องชงกาแฟแบบบริการตนเองสามารถ
ปรับแต่งเครื่องดื่มที่ตนเลือกได้จากปุ่มตัวเลือก
สำหรับเครื่องดื่มที่เปิดให้ใช้งาน

– ค่าเริ่มต้น: ไม่
รูปภาพแบบกำหนดเอง – ใช่

– ไม่
– เปิดใช้งานรูปภาพที่กำหนดเอง
– สำหรับการใช้งานในแบบบริการตนเอง โหมดการ

ทำงาน Quick Select
– ค่าเริ่มต้น: ไม่

รูปแบบการใช้งาน > ปรับแต่งตามความต้องการ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

โหมดการทำงาน ปรับแต่งตามความ
ต้องการ

หากมีการนำเข้าการกำหนดค่าในโหมดการทํางานส่วน
บุคคล คุณจะไม่สามารถกำหนดค่าใดๆ ภายใต้รายการ
เมนู 1.2 โหมดการทํางานนี้ได้

อุปกรณ์เผื่อเลือก

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เครื่องดื่มหลัก (มีการ
ป้องกัน)

– ใช่
– ไม่

– เครื่องดื่มที่เลือกสามารถล็อกไว้ด้วยตัวเลือกเคร่ือง
ดื่มหลัก (มีการป้องกัน) ได้

– เครื่องชงกาแฟจะสามารถชงเคร่ืองดื่มหลัก (มีการ
ป้องกัน) ได้ก็ต่อเมื่อป้อนรหัส PIN (ดู เมนู 6 Access
rights)

– ค่าเริ่มต้น: ไม่
ซ่อนปุ่มยกเลิก – ใช่

– ไม่
– แสดงปุ่มสำหรับยกเลิกเครื่องดื่ม
– ค่าเริ่มต้น: ไม่

สัญญาณเสียงสำหรับการ
ชงเครื่องดื่ม

– ใช่
– ไม่

เสียงเตือนเมื่อชงเครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อย

สัญญาณเสียงสำหรับ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

– ใช่
– ไม่

เสียงเตือนรอบละ 3 วินาที หากส่วนผสมไม่ครบ
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การกำหนดค่าหน้าจอ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ความสว่างหน้าจอ 15–100% ค่าเริ่มต้น: 85%

รายการเมนู 1.3 ปุ่มตัวเลือก

การต้ังค่าของฉัน
1 ต้ังค่าเครือ่ง

1.3 ปุ่มตัวเลือก

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม – เล็ก
– กลาง
– ใหญ่
– 2x
– ดีแคฟ
– รสชาติ 1–6
– เพิ่มช็อต
– เย็น
– เอสเปรสโซ่ช็อต

– คุณสามารถกำหนดตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มได้สูงสุด
สิบสองตัวเลือกในเมนูบริการ ภาพตัวอย่างเครื่องดื่ม
จะปรากฏขึ้นในสถานะการเลือกเครื่องดื่ม

– เมื่อมีตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มไม่เกินแปดตัวเลือก ปุ่ม
ที่ 1–4 จะแสดงทางซ้ายมือ ส่วนปุ่มที่เหลือจะแสดง
ทางขวามือ

– เมื่อมีตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มเกินแปดตัวเลือก ปุ่มที่
1–6 จะแสดงทางซ้ายมือ ส่วนปุ่มที่เหลือจะแสดงทาง
ขวามือ

– ระบบจะย่อส่วนปุ่มตัวเลือก หากมีเก้าปุ่มขึ้นไป
คำแนะนำ:

– ปุ่มตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มทางซ้ายมือ: เลือกขนาด
เครื่องดื่ม

– ปุ่มตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่มทางขวามือ: เลือกการตั้ง
ค่าเพิ่มเติม

แสดงข้อความ – ฟังก์ชัน
– ข้อความตาม

ต้องการ
– ไม่มีข้อความ

– ค่าเริ่มต้น: ฟังก์ชัน: ใส่ป้ายกำกับตามชื่อของตัว
เลือกสำหรับเครื่องดื่มที่เลือก

– ข้อความตามต้องการ: ป้อนชื่อป้ายกำกับของตัว
เองสำหรับปุ่มตัวเลือกเครื่องดื่ม

– ไม่มีข้อความ: ปิดป้ายกำกับ
ราคา จำนวน – เก็บเงินเพิ่มสำหรับตัวเลือก

– เครื่องชงกาแฟจะคิดราคารวม
– ค่าเริ่มต้น: 0.00

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

– ค่าเริ่มต้น: 0
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รายการเมนู 1.4 การทำความสะอาด

การต้ังค่าของฉัน
1 ต้ังค่าเครือ่ง

1.4 การทําความสะอาด

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เสียงเตือน – ใช่
– ไม่

เสียงเตือนให้ดำเนินการขณะทำความสะอาด
– ไม่: สัญญาณเสียงไม่ทำงาน
– ใช่: สัญญาณเสียงทำงาน
– ค่าเริ่มต้น: ไม่

รายการเมนู 1.7 Temperatures

การต้ังค่าของฉัน
1 ต้ังค่าเครือ่ง

1.7 อุณหภมิู

หากต้องการตั้งค่าเมนูเหล่านี้ ให้พิจารณาตำแหน่ง อุณหภูมิโดยรอบ และกำลังการผลิตของเครื่องชงกาแฟ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

กาแฟ -20 ถึง +20% – ช่างซ่อมบำรุงกำหนดค่าอุณหภูมิในหม้อชงกาแฟไว้
แล้ว

– สามารถปรับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ตามเปอร์เซ็นต์โดยใช้
ตัวควบคุมแบบเลื่อน

ไอน้ำ 20 ถึง +20% – ช่างซ่อมบำรุงกำหนดค่าอุณหภูมิในหม้อไอน้ำไว้
แล้ว

– สามารถปรับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ตามเปอร์เซ็นต์โดยใช้
ตัวควบคุมแบบเลื่อน

น้ำร้อน/ไอน้ำ 0 ถึง 14% – ช่างซ่อมบำรุงกำหนดค่าอุณหภูมิในหม้อน้ำร้อน/
หม้อไอน้ำไว้แล้ว

– สามารถปรับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ตามเปอร์เซ็นต์โดยใช้
ตัวควบคุมแบบเลื่อน

น้ำชา -20 ถึง +20% – ช่างซ่อมบำรุงกำหนดค่าอุณหภูมิในหม้อน้ำร้อนไว้
แล้ว

– สามารถปรับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ตามเปอร์เซ็นต์โดยใช้
ตัวควบคุมแบบเลื่อน
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รายการเมนู 1.10 ระบบเตรียมนม

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เวอร์ชัน/การกำหนดค่า – ไม่มีระบบเตรียมนม
– MS EC
– FM EC
– FM CM
– FoamMaster Twin (FM

CM และ FM EC)
– ระบบไอน้ำอัตโนมัติ

ส่วนแสดงระบบเตรียมนมที่ได้รับการกำหนดค่าภายใต้

นมชนิดที่ 1 ส่วนแสดงนมชนิดที่ 1 ที่ได้รับการกำหนดค่าใน
นมชนิดที่ 2 ส่วนแสดงนมชนิดที่ 2 ที่ได้รับการกำหนดค่าใน
การตรวจสอบ – W: ผนังด้านใน

– L: สายนม
– W/L: ผนังด้านในและ

สายนม
– ไม่มี

– W: ผนังด้านใน: ระบบจะตรวจดูระดับการเติมนมผ่าน
เซ็นเซอร์วัดปริมาตรที่ผนังด้านในของเครื่อง
ทำความเย็น
– ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

หากมีนมไม่ถึงระดับขั้นต่ำ:

นม 1: E620, หลังจากเวลาที่กำหนดตามข้อความ
แจ้งวัตถุดิบหมดสิ้นสุดลง E619

นม 2: E622, หลังจากเวลาที่กำหนดตามข้อความ
แจ้งวัตถุดิบหมดสิ้นสุดลง E621

– เมื่อเติมนมใหม่แล้ว ระบบจะจัดเตรียมนมโดย
อัตโนมัติเมื่อมีการจ่ายเครื่องดื่มที่ผสมนม

– L: สายนม: ระบบจะตรวจดูระดับการเติมนมผ่าน
เซ็นเซอร์ในสายนม
– หากไม่มีนมไหลผ่านสาย ข้อความแสดงข้อผิด

พลาด 617 (นม 1) และ 618 (นม 2) จะปรากฏขึ้น
ระบบจะยกเลิกการจ่ายนมทันทีและจะล็อกเครื่อง
ดื่มไว้

– หากนมหมดขณะกำลังจ่ายเครื่องดื่มที่ผสมนม
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการยกเลิกเคร่ืองดื่ม
เนื่องจากมีนม 1 [ประเภทนม] ไม่เพียงพอจะ
ปรากฏขึ้น จากนั้นผู้ใช้จะสามารถเติมนมผ่าน
กระบวนการที่มีคำแนะนำ จัดเตรียมระบบเตรียมนม
และทำเครื่องดื่มที่ยกเลิกใหม่ได้ หากผู้ใช้เครื่องเป็น
คนยกเลิกกระบวนการเอง เครื่องจะริบเงินที่จ่ายเมื่อ
เปิดระบบบัญชี

– ไม่มี: ไม่มีเซ็นเซอร์วัดระดับต่อเนื่องของนม
– FM ค่าเริ่มต้น: ผนังด้านใน
– MS ค่าเริ่มต้น: สายนม

แสดงอุณหภูมิของนม – ใช่
– ไม่

ประเภทของเซ็นเซอร์ใน
สาย

– เซ็นเซอร์ตรวจจับด้วย
แสง

– มาตรวัดการไหล

– จะแสดงขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีการตรวจสอบ L: สาย
นม หรือ  W/L: ผนังด้านในและสายนม

– ข้อมูลของประเภทเซ็นเซอร์ที่ติดตั้ง
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ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ข้อความแจ้งวัตถุดิบหมด 0–40 วินาที – จะแสดงขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีการตรวจสอบ W: ผนัง
ด้านใน

– ค่าเริ่มต้น: 30.0 วินาที

รายการเมนู 1.11 รสชาติ

การต้ังค่าของฉัน
1 ต้ังค่าเครือ่ง

1.11 รสชาติ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

การใช้งานการนับ – ใช่
– ไม่

– ใช่: นับจำนวนรสชาติ
– ไม่: ไม่นับจำนวนรสชาติ
– ค่าเริ่มต้น: ไม่

รสชาติ 1–6

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

รสชาติ 1–6 รายการประเภทของน้ำ
เชื่อม

– เฉพาะประเภทของรสชาติที่บันทึกไว้ในส่วนนี้
เท่านั้นที่จะปรากฏในตัวเลือกสำหรับเครื่องดื่ม

– หากเลือกกําหนดโดยผู้ใช้ คุณจะสามารถตั้งชื่อ
ประเภทของรสชาติได้ตามต้องการ

ชื่อรสชาติ 1–6 กำหนดโดยผู้ใช้ สามารถตั้งชื่อประเภทของรสชาติว่าอะไรก็ได้
หมายเหต:ุ ชื่อประเภทของรสชาติที่กรอกด้วยตนเองจะ
ไม่เปลี่ยนตามการตั้งค่าของภาษา

เหลือน้ำเชื่อมเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น

0–5000 มล. – ข้อมูลบ่งบอกปริมาณที่เหลือซึ่งทำให้ข้อความนํ้า
เชื่อมประเภทที่ 1–6 ใกล้หมดแล้วปรากฏขึ้นมา

– ค่าเริ่มต้น: 200 มล.

น้ำเชื่อมหมด 0–5000 มล. – ข้อมูลบ่งบอกปริมาณที่เหลือซึ่งทำให้ข้อความนํ้า
เชื่อมประเภทที่ 1–6 หมดแล้วปรากฏขึ้นมา แล้ว
ประเภทของน้ำเชื่อมนั้นจะถูกล็อก

– ค่าเริ่มต้น: 10 มล.

10.5.3 เมนู 2 Set drinks

คุณสามารถบันทึกผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในรูปแบบที่ผู้ใช้กำหนด 3 รูปแบบ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่ม
ต้นได้
ระบบจะแสดงเฉพาะพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์จะอิงตามค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
คุณสามารถดูเคล็ดลับในการกำหนดค่าพารามิเตอร์ได้ในหัวข้อ การช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องดื่ม [} 84]
ค่าทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเมนู 2 จะถูกบันทึกไว้ในการกำหนดค่าและจะสามารถนำเข้าอีกครั้งได้
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1

2

3 7

4

56 ทดสอบ

ทั่วไป กาแฟ

ย้อนกลับ บันทึก

ปริมาณการชง

ปริมาณนํ้า

ปริมาณการบด

เคร่ืองบด 1

เคร่ืองบด 2

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

การตั้งค่าเครื่องดื่ม

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ ตัวเลข

เลือกเครื่องดื่ม ใช้ลูกศรเลือกเพื่อเลือกเครื่องดื่มที่จะกำหนด จาก
นั้นเลือกรูปแบบที่จะแก้ไข

4, 1

เปลี่ยนชื่อเครื่องดื่ม ทั่วไป ใส่ชื่อเครื่องดื่ม แล้วเลือกข้อความระบุเครื่องดื่ม 2, 7

ปรับราคา (ใช้ได้เมื่อมีการเปิดใช้
การชำระเงินเท่านั้น)

ทั่วไป กำหนด PLU, ราคา และโทเคน เลือกตัวเลือก Free 7

ปรับปริมาณน้ำ, เครื่องบด,
ปริมาณการชง และแรงดัน

กาแฟ ปรับพารามิเตอร์ 2, 7

ปรับปริมาณนม นม ปรับปริมาณนมเป็นเปอร์เซ็นต์ 2, 7

ปรับปริมาณฟอง ฟอง ปรับปริมาณฟองเป็นเปอร์เซ็นต์ 2, 7

เตรียมผลิตภัณฑ์ทดสอบ ทดสอบ กด Test เพื่อเตรียมเครื่องดื่มที่เลือกโดยใช้การตั้ง
ค่าที่ปรับแก้

6

กำหนดรูปแบบเครื่องดื่มที่่จะ
เตรียมโดยใช้ตัวเลือกเครื่องดื่มนี้

เลือกรูปแบบ จากนั้นยืนยันด้วยการทำเครื่องหมาย
ถูก

1, 5

บันทึกการตั้งค่าเครื่องดื่ม บันทึก 3
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10.5.4 เมนู 3 Date and time

รายการเมนู 3.1 การเปิด/ปิดเครื่อง

การต้ังค่าของฉัน
3 วนัท่ีและเวลา

3.1 เปิด/ปิดเครือ่ง

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

มี PIN – ใช่
– ไม่

– ใช่: เครื่องชงกาแฟจะสามารถเปิดหรือปิดได้โดยใช้
รหัส PIN เท่านั้น

รายการเมนู 6.7 On/Off machine

– ไม่: เครื่องชงกาแฟจะสามารถเปิดหรือปิดได้โดยไม่
ต้องมีรหัส PIN

– ค่าเริ่มต้น: ไม่

รายการเมนู 3.2 วันที่และเวลา

การต้ังค่าของฉัน
3 วนัท่ีและเวลา

3.2 วนัท่ีและเวลา

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

การแสดงผลแบบ 12/24
ชั่วโมง

– 12 ชั่วโมง
– 24 ชั่วโมง

วัน 0–31 ตั้งค่าวัน
เดือน 0–12 ตั้งค่าเดือน
ปี 0–63 ตั้งค่าปี
ชั่วโมง 0–23/0–11 ตั้งค่าชั่วโมง
นาที 0–59 ตั้งค่านาที
เขตเวลา รายการตัวเลือกเขตเวลา – เลือกเขตเวลาจากรายการ

– ค่าเริ่มต้น: UTC+0100 (ยุโรป) ซูริค
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รายการเมนู 3.3 - 3.6 Timer 1 - 4

การต้ังค่าของฉัน
3 วนัท่ีและเวลา

3.3 ตัวต้ังเวลา 1

...

การต้ังค่าของฉัน
3 วนัท่ีและเวลา

เปิดใช้งานอัตโนมัติ

ใช้งานอยู่ – ใช่
– ไม่

เปิดหรือปิดใช้งานตัวตั้งเวลา

ชั่วโมง 0–23/0–11 เลือกเวลาเปิดใช้งาน (ชั่วโมง)

นาที 0–59 เลือกเวลาเปิดใช้งาน (นาที)

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

– ใช่
– ไม่

เปิดหรือปิดใช้งานตัวตั้งเวลาในแต่ละวัน

ปิดใช้งานอัตโนมัติ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

ใช้งานอยู่ – ใช่
– ไม่

เปิดหรือปิดใช้งานตัวตั้งเวลา

ชั่วโมง 0–23/0–11 เลือกเวลาปิดใช้งาน (ชั่วโมง)

นาที 0–59 เลือกเวลาปิดใช้งาน (นาที)

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

– ใช่
– ไม่

เปิดหรือปิดใช้งานตัวตั้งเวลาในแต่ละวัน
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10.5.5 เมนู 4 Nutritional value information

รายการเมนู 4.1 Milk

การตั้งค่าของฉัน
4 ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ

4.1 นม

นมประเภทที่ 1/นมประเภทที่ 2
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 มล.

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

น้ำตาล 0.0–500.0 กรัม
เพิ่มขึ้น 0.1

ใส่ปริมาณน้ำตาลในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

ไขมันรวม 0.0-50.0%

เพิ่มขึ้น 0.1

ใส่ปริมาณไขมันเป็นเปอร์เซ็นต์

โปรตีน 0.0–30.0 กรัม
เพิ่มขึ้น 0.1

ใส่ปริมาณโปรตีนในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

แคลอรี่ 0–2000 กิโลแคลอรี่
เพิ่มขึ้น 1

ใส่ค่าพลังงานในหน่วยกิโลแคลอรี่ (kcal)

[รายการสารก่อภูมิแพ้และ
ส่วนผสมทั่วไป]

– ใช่
– ไม่

– ใส่ส่วนผสมหรือสารก่อภูมิแพ้สำหรับนมแต่ละ
ประเภทที่ใช้

– ค่าเริ่มต้น: ไม่

สารก่อภูมิแพ้อื่นๆ กำหนดโดยผู้ใช้ ใส่ส่วนผสมหรือสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่มีอยู่ในรายการ

รายการเมนู 4.2 Flavor

การต้ังค่าของฉัน
4 ข้อมลูคณุค่าทางโภชนาการ

4.2 รสชาติ

รายการเมนู 4.3 Powder

การต้ังค่าของฉัน
4 ข้อมลูคณุค่าทางโภชนาการ

4.3 ผงกาแฟ

อุปกรณ์เติมผงเครื่องดื่มตำแหน่ง 3/4

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 มล.
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ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

น้ำตาล 0.0–500.0 กรัม
เพิ่มขึ้น 0.1

ใส่ปริมาณน้ำตาลในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

ไขมันรวม 0.0-50.0%

เพิ่มขึ้น 0.1

ใส่ปริมาณไขมันเป็นเปอร์เซ็นต์

โปรตีน 0.0–30.0 กรัม
เพิ่มขึ้น 0.1

ใส่ปริมาณโปรตีนในหน่วยกรัมต่อ 100 มล.

แคลอรี่ 0–2000 กิโลแคลอรี่
เพิ่มขึ้น 1

ใส่ค่าพลังงานในหน่วยกิโลแคลอรี่ (kcal)

[รายการสารก่อภูมิแพ้และ
ส่วนผสมทั่วไป]

– ใช่
– ไม่

– ใส่ส่วนผสมหรือสารก่อภูมิแพ้สำหรับนมแต่ละ
ประเภทที่ใช้

– ค่าเริ่มต้น: ไม่

สารก่อภูมิแพ้อื่นๆ กำหนดโดยผู้ใช้ ใส่ส่วนผสมหรือสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่มีอยู่ในรายการ

10.5.6 เมนู 6 สิทธิ์การเข้าถึง
ตัวเลือกสิทธิ์การเข้าถึงจะช่วยกำหนดรหัส PIN ที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่และบทบาทต่างๆ โดยคุณสามารถกำหนด
ระดับการเข้าถึงระดับการบำรุงรักษาได้สามระดับ (เจ้าของ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งาน)

รายการเมนู รหัส PIN (ค่าเริ่มต้น)

6.2 เจ้าของ 1111
6.3 ผู้เชี่ยวชาญ 2222
6.4 ผู้ใช้งาน 7777
6.6 เคร่ืองดื่มหลัก (มีการป้องกัน) 8888
6.7 เปิด/ปิดเคร่ือง 9999

รายการเมนู 6.2 เจ้าของ

การต้ังค่าของฉัน

6.2 เจา้ของ
6 สิทธิก์ารเข้าถึง

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เปลี่ยน PIN ป้อน PIN ใหม่ – การอนุญาต: เข้าถึงการตั้งค่าของฉัน, เรียกคืนตัว
นับจํานวน

– รหัส PIN ตั้งต้น: 1111

ตั้ง PIN – ใช่
– ไม่

– ใช่: มีการตั้งและใช้งานรหัส PIN
– ไม่: ไม่มีการใช้งานรหัส PIN
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รายการเมนู 6.3 ผู้เชี่ยวชาญ

การต้ังค่าของฉัน
6 สิทธิก์ารเข้าถึง

6.3 ผู้เชี่ยวชาญ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เปลี่ยน PIN ป้อน PIN ใหม่ – การอนุญาต: เข้าถึงแบบจำกัดไปยังการตั้งค่าของ
ฉัน, เรียกคืนตัวนับจํานวนเคร่ืองดื่ม

– รหัส PIN ตั้งต้น: 2222

ตั้ง PIN – ใช่
– ไม่

– ใช่: มีการตั้งและใช้งานรหัส PIN
– ไม่: ไม่มีการใช้งานรหัส PIN

เปิดใช้งานโปรไฟล์ของผู้
ใช้

– ใช่
– ไม่

– ใช่: มีการเปิดและใช้งานโปรไฟล์ผู้ใช้
– ไม่: ไม่มีการเปิดใช้งานโปรไฟล์ผู้ใช้

รายการเมนู 6.4 ผู้ใช้งาน

การต้ังค่าของฉัน
6 สิทธิก์ารเข้าถึง

6.4 ผู้ใชง้าน

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เปลี่ยน PIN ป้อน PIN ใหม่ – ไม่อนุญาตให้เข้าถึงการตั้งค่าของฉัน, เรียกคืนตัว
นับเคร่ืองดื่ม, เรียกคืนตัวนับ

– รหัส PIN ตั้งต้น: 7777

ตั้ง PIN – ใช่
– ไม่

– ใช่: มีการตั้งและใช้งานรหัส PIN
– ไม่: ไม่มีการใช้งานรหัส PIN

เปิดใช้งานโปรไฟล์ของผู้
ใช้

– ใช่
– ไม่

– ใช่: มีการเปิดและใช้งานโปรไฟล์ผู้ใช้
– ไม่: ไม่มีการเปิดใช้งานโปรไฟล์ผู้ใช้

รายการเมนู 6.6 เครื่องดื่มหลัก (มีการป้องกัน)

การต้ังค่าของฉัน
6 สิทธิก์ารเข้าถึง

6.6 เครือ่งด่ืมหลัก (มีการ
ป้องกัน)

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เปลี่ยน PIN ป้อน PIN ใหม่ รหัส PIN ตั้งต้น: 8888

ตั้ง PIN – ใช่
– ไม่

– ใช่: มีการตั้งและใช้งานรหัส PIN กับเครื่องดื่มหลัก (มี
การป้องกัน)

– ไม่: ไม่มีการใช้งานรหัส PIN

เปิดใช้งานโปรไฟล์ของผู้
ใช้

– ใช่
– ไม่

– ใช่: มีการเปิดและใช้งานโปรไฟล์ผู้ใช้
– ไม่: ไม่มีการเปิดใช้งานโปรไฟล์ผู้ใช้
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รายการเมนู 6.7 เปิด/ปิดเครื่อง

การตั้งค่าของฉัน
6 สิทธ์ิการเข้าถึง

6.7 เปิด/ปิดเคร่ือง

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เปลี่ยน PIN ป้อน PIN ใหม่ รหัส PIN ตั้งต้น: 9999

ตั้ง PIN – ใช่
– ไม่

– ใช่: มีการตั้งและใช้งานรหัส PIN
– ไม่: ไม่มีการใช้งานรหัส PIN

เปิดใช้งานโปรไฟล์ของผู้
ใช้

– ใช่
– ไม่

– ใช่: มีการเปิดและใช้งานโปรไฟล์ผู้ใช้
– ไม่: ไม่มีการเปิดใช้งานโปรไฟล์ผู้ใช้
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11 การปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอนย้ายข้อมูล

11.1 ภาพรวม
คุณสามารถปรับตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้ในเมนูนี้ได้:

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

การปรับแต่งเฉพาะบคุคลและการ
โอนยา้ยข้อมลู

1 จดัการส่ือของฉัน

1.1 โหลดส่ือ

1.2 สํารองข้อมลูส่ือ

1.3 ส่ือโฆษณา

1.4 ภาพเครือ่งด่ืม

1.5 ภาพพักหน้าจอ

1.6 ไฟล์เสียง

1.7 ถอดยเูอสบีแฟลชไดรฟอ์อก

1.8 สรา้งโครงสรา้งไดเรกทอรี

2 แก้ไขรูปภาพ

2.1 เปิดใชง้านเครือ่งด่ืม

2.2 ชดุรูปภาพแบบเล่ือนดไูด้

2.3 ภาพพักหน้าจอ

2.4 ภาพพักหน้าจอของฉัน

2.5 การด์เมนู

2.6 ส่ือโฆษณา

2.7 ส่ือโฆษณาของฉัน

2.8 ลําดับเสียง

2.9 ลําดับเสียงของฉัน

2.10 เรยีงลําดับ Quick Select

2.11 เรยีงลําดับ Cash Register

2.12 ภาพเครือ่งด่ืมของฉัน

2.13 ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

3 โหลด/สํารองข้อมลู

3.1 สํารองข้อมลู

3.2 โหลดข้อมลูสํารอง

3.3 สํารองข้อมลู XML

3.12 โหลดใบอนุญาต

คุณสามารถรีเซ็ตตัวแปรที่เลือกกลับเป็นค่าที่ตั้งไว้ได้โดยใช้ 4 ตั้งค่าเร่ิมต้น
รายการเมนู 5 นําเข้า FPC, 6 นําเข้า PKT และ 7 นําเข้า MMK จะสามารถใช้ได้หากมีการเชื่อมต่อยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ที่
มีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง (FPC, PKT และ/หรือ MMK)
8 ถอดยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ จะนำยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ที่เชื่อมต่ออยู่ออก หากเครื่องชงกาแฟเชื่อมต่อกับยูเอสบีแฟลช
ไดรฟ์ รายการเมนูจะเป็นสีเขียว หากไม่ได้เชื่อมต่อ รายการเมนูจะเป็นสีส้ม
รายการเมนู 9 แพ็กเกจอัปเดต จะสามารถใช้ได้หากมีการเชื่อมต่อเครื่องชงกาแฟกับบริการดิจิทัลของ Franke
ฟังก์ชันมัลติมีเดียสามารถใช้ได้เฉพาะกับโหมดการทำงาน Inspire Me (ถ้ามี) และ Quick Select [} 50] เท่านั้น
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11.3 ข้อกำหนดสำหรับสื่อของตนเอง

สื่อ ภาพโฆษณา (สื่อ
โฆษณา)

ภาพเครื่องดื่ม ภาพพักหน้าจอ ไฟล์วิดีโอ (สื่อโฆษณา)

ขนาด 800 x 600 พิกเซล 430 x 274 พิกเซล 800 x 600 พิกเซล สูงสุด 800 x 600 พิกเซล (4:3) หรือ
800 x 450 พิกเซล (16:9)

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

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

อัตราบิต: สูงสุด 200 kbps; ความถี่
เงา: สูงสุด 25 fps

ตำแหน่งที่จัดเก็บบนยูเอสบี
แฟลชไดรฟ์

โฟลเดอร์: \QML-
Files\rc\custom\i
mages

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

โฟลเดอร์: \QML-
Files\rc\custom\
screensavers

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

11.4 ฟังก์ชันมัลติมีเดีย
– ใช้ไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอเป็นสื่อโฆษณา
– ใช้ไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอเป็นภาพพักหน้าจอ

11.5 โครงสร้างไดเรกทอรีที่กำหนดในยูเอสบีแฟลชไดรฟ์
คุณต้องคงโครงสร้างไดเรกทอรีที่กำหนดไว้เพื่อให้เครื่องชงกาแฟสามารถจดจำสื่อได้ง่าย

การสร้างโครงสร้างไดเรกทอรีที่เครื่อง

1. เสียบยูเอสบีแฟลชไดรฟ์เข้ากับเครื่อง

2. ไปที่เมนูการปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอน
ย้ายข้อมูล > 1 จัดการส่ือของฉัน

3. คลิกที่รายการเมนู 1.8 สร้างโครงสร้าง
ไดเรกทอรี

ð ระบบจะสร้างโครงสร้างไดเรกทอรีไว้ในยูเอ
สบีแฟลชไดรฟ์

โครงสร้างไดเรกทอรี

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

images

screensavers

11.6 การโหลดหรือลบสื่อของตนเอง
การอัปโหลดสื่อทุกประเภทมีขั้นตอนเหมือนกัน
พื้นที่ว่าง: 400 MB
ภาพบนยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ต้องแสดงในโครงสร้างโฟลเดอร์ที่กำหนด รวมทั้งมีรูปแบบข้อมูลและอยู่ในขนาดที่ถูก
ต้อง กรุณาดูที่
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การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

โหลดสื่อลงบนเครื่องชง
กาแฟ

1.1 โหลดสื่อ – เสียบยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ที่มีโครงสร้างไดเรกทอรี
ที่กำหนด

– เลือกประเภทสื่อจากเมนูดร็อปดาวน์: สื่อโฆษณา/
ภาพเคร่ืองดื่ม/ภาพพักหน้าจอ/ไฟล์เสียง

– เลือกสื่อโดยการลากและวาง
– กดบันทึก

สำรองข้อมูลสื่อจากเครื่อง
ชงกาแฟ

1.2 สำรองข้อมูลสื่อ – เสียบยูเอสบีแฟลชไดรฟ์
– เลือกประเภทสื่อ
– บันทึกไฟล์สื่อทีละไฟล์หรือทั้งหมดลงบนยูเอสบี

แฟลชไดรฟ์
ลบสื่อ 1.3 สื่อโฆษณา

1.4 ภาพเครื่องดื่ม
1.5 ภาพพักหน้าจอ

– เปิดเมนูที่ต้องการ
– เลือกสื่อที่ไม่ต้องการใช้อีกต่อไป

ลบสื่อที่ไม่ต้องการใช้อีกต่อไปโดยกดปุ่มลบ

– ลากสื่อจากรายการด้านล่างไปยังสื่อที่มีอยู่ด้าน
บน:

สื่อที่มีอยู่จะได้รับการเปลี่ยน

11.7 การใช้สื่อโฆษณาของตนเอง

11.7.1 การกำหนดค่าภาพพักหน้าจอของตนเอง

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

ใช้สื่อ 2.4 ภาพพักหน้าจอของฉัน – แตะสื่อด้านล่างที่คุณต้องการใช้
– ลากสื่อไปด้านบน

ลบสื่อที่ใช้ 2.4 ภาพพักหน้าจอของฉัน – แตะสื่อด้านบนที่ไม่ต้องการใช้อีกต่อไป
– ลากสื่อไปด้านล่าง

ดูรายการที่เลือก 2.4 ภาพพักหน้าจอของฉัน – เลือกดูตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบรายการที่เลือก
ตั้งเวลารอ 2.4 ภาพพักหน้าจอของฉัน – เลือกเปลี่ยนเวลา เพื่อตั้งเวลารอสำหรับภาพพักหน้า

จอ
หรือ

– เลือกตัวเลือกเร่ิมใช้ภาพพักหน้าจอทันทีหลังจาก
ชงเคร่ืองดื่มเสร็จแล้ว

11.7.2 การกำหนดค่าสื่อโฆษณาของตนเอง
คุณสามารถเปิดใช้สื่อโฆษณาที่ตั้งไว้สำหรับเครื่องดื่มแต่ละรายการได้โดยการเลือกรายการเมนกูารตั้งค่าของฉัน
> 2 ตั้งค่าเคร่ืองดื่ม

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

ใช้สื่อ 2.7 สื่อโฆษณาของฉัน – แตะสื่อด้านล่างที่คุณต้องการใช้
– ลากสื่อไปด้านบน
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การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

ลบสื่อที่ใช้ 2.7 สื่อโฆษณาของฉัน – แตะสื่อด้านบนที่ไม่ต้องการใช้อีกต่อไป
– ลากสื่อไปด้านล่าง

ดูรายการที่เลือก 2.7 สื่อโฆษณาของฉัน – เลือกดูตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบรายการที่เลือก
เปิดใช้งานสื่อโฆษณา 2.7 สื่อโฆษณาของฉัน – เลือกเปลี่ยน เพื่อเปิดใช้งานสื่อโฆษณา

11.7.3 การเลือกภาพให้แก่เครื่องดื่มของตนเอง
คุณต้องเลือกภาพให้แก่เครื่องดื่มแต่ละรายการที่ให้บริการ
คุณสามารถเปิดใช้งานภาพได้โดยเลือกรายการเมนกูารตั้งค่าของฉัน > ตั้งค่าเคร่ือง > โหมดการทํางาน
เครื่องดื่มที่คุณยังไม่ได้เลือกภาพให้จะแสดงโดยไม่มีภาพประกอบ
คุณจะใช้ภาพของ Franke หรือภาพของตนเองก็ได้ แต่คุณไม่สามารถใช้รวมกันได้

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

เลือกภาพ 2.12 ภาพเครื่องดื่มของฉัน – แตะภาพ
– กดเลือกภาพ

ลบภาพ 2.12 ภาพเครื่องดื่มของฉัน – แตะภาพ
– กดลบภาพ

11.8 ปรับแต่งแอพพลิเคชัน
ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เวอร์ชัน ตัวอย่าง: 3.30 ส่วนแสดงเวอร์ชันปัจจุบัน
ภาษามาตรฐาน ส่วนแสดงภาษามาตรฐานที่ตั้งไว้ เครื่องจะเปลี่ยนกลับไป

ใช้ภาษานี้หลังครบเวลารอที่ตั้งไว้

11.8.1 การตั้งค่าภาษา

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

การเปลี่ยนภาษา – ใช่
– ไม่

เปิด/ปิดใช้งานการเปลี่ยนภาษา

หมดเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาษา 20–120 วินาที เวลารอ หลังเครื่องชงกาแฟเปลี่ยนกลับไปใช้ภาษา
มาตรฐานที่ตั้งไว้ในเมนู 1 ตั้งค่าเคร่ือง > 1.1 ภาษา

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

– ...
– ภาษา 6: รายการ

ป็อปอัปพร้อม
ภาษา/แฟล็กที่มี
อยู่

ลูกค้าจะเห็นแฟล็กที่สอดคล้องกับภาษาที่ตั้งไว้สูงสุดถึง 6
ภาษา ลูกค้าสามารถใช้แฟล็กเหล่านี้เพื่อสลับไปมาระ
หว่างภาษามาตรฐานและภาษาที่ต้องการได้
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11.8.2 การตั้งค่าคุณค่าทางโภชนาการ

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

แสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ – ใช่
– ไม่

– เปิด/ปิดใช้งานการแสดงข้อมูลคุณค่าทาง
โภชนาการ

– คุณสามารถป้อนข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการได้ใน
ส่วน เมนู 4 Nutritional value information [} 70]

ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการเพิ่ม
เติม

ใส่ข้อความตามที่
ต้องการ

11.8.3 ตัวเลือกการชำระเงิน

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

รายการที่เลือก – เหรียญ
– บัตรเครดิต
– บัตรลูกค้า
– การชำระเงินแบบ

ไม่ต้องสัมผัส
– โทรศัพท์มือถือ
– ธนบัตร

แสดงหน้าต่างป๊อบอัปการชำระ
เงิน

– ใช่
– ไม่

เปิด/ปิดใช้งานหน้าต่างป๊อปอัปการชำระเงิน

11.8.4 การเรียงลำดับเครื่องดื่ม

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

เลือกแบบแผนการเรียงลำดับ – เติมเต็มตาราง
รายการเครื่องดื่ม

– โอนไปยัง
ตำแหน่งบนหน้า
จอจากรายการ
เครื่องดื่ม

แสดงตำแหน่งของเครื่องดื่ม:

– เติมเต็มตารางรายการเครื่องดื่ม: คุณสามารถจัดเรียง
เครื่องดื่มจากซ้ายไปขวาได้โดยไม่มีช่องว่าง

– โอนไปยังตำแหน่งบนหน้าจอจากรายการเครื่องดื่ม:
ระบบจะแสดงรายการเครื่องดื่มตามตำแหน่งบนหน้า
จอรายการเครื่องดื่ม ซึ่งอาจทำให้มีช่องว่างใน
ตาราง

11.8.5 การพัฒนา

ตัวแปร ช่วงของค่า หมายเหตุ

แสดงเอาต์พุตการแก้ไขข้อผิด
พลาด

– ใช่
– ไม่

เปิด/ปิดใช้งานหน้าจอแสดงเอาต์พุตการแก้ไขข้อผิด
พลาด
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11.9 การโหลด/การสำรองข้อมูล

11.9.1 การสำรองข้อมูล

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

ส่งออกการกำหนดค่าและ
สื่อ

3.1 สำรองข้อมูล – ส่งออกการกำหนดค่า
– สำรองข้อมูลสื่อของ Franke
– สำรองข้อมูลสื่อของตนเอง
– ถอดยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ออก
– แสดงชื่อไฟล์

11.9.2 การโหลดข้อมูล

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

นำเข้าการกำหนดค่าและสื่อ 3.2 โหลดข้อมูลสำรอง – โหลดข้อมูลสำรอง (การกำหนดค่า, สื่อของ Franke,
สื่อของคุณเอง)

– ถอดยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ออก

11.9.3 การสำรองข้อมูล XML

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

สำรองข้อมูล XML 3.3 สำรองข้อมูล XML ส่งออกข้อมูลการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลการบำรุงรักษา
บันทึกข้อผิดพลาด หรือตัวนับจำนวนเครื่องดื่มและเครื่อง
ชงกาแฟ

– ถอดยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ออก
– แสดงชื่อไฟล์

11.9.4 การโหลดใบอนุญาต

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

โหลดใบอนุญาต 3.12 โหลดใบอนุญาต นำเข้าใบอนุญาต

11.10 การคืนค่าเริ่มต้น

การดำเนินการที่ต้องการ รายการเมนู ข้อมูล/คำแนะนำ

คืนค่าเริ่มต้น 4 คืนค่าเริ่มต้น คืนค่าเริ่มต้นในบริเวณที่เลือก (เช่น ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
ได้และข้อมูลตายตัว) หรือลบตัวนับจำนวน (ตัวนับจำนวน
เครื่องดื่มและเครื่องชงกาแฟ) และไฟล์ (บันทึกเครื่องดื่ม
และข้อผิดพลาด ไฟล์)
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการโดยแตะทีน่ําไปใช้
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11.11 การเปิดใช้งานการกำหนดค่า
หากมีการถ่ายโอนข้อมูลอัปเดต (FPC, POP, เวอร์ชันซอฟต์แวร ์ฯลฯ) ไปยังเครื่องชงกาแฟผ่านแดชบอร์ด
Provisioning หรือ Deployment คุณจะต้องเปิดใช้งานข้อมูลเหล่านี้บนเครื่องชงกาแฟด้วย สามารถดูแพ็กเกจกา
รอัปเดตที่ให้บริการในเมนกูารปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอนย้ายข้อมูลบนเครื่องชงกาแฟ

ü มีการโหลดการกำหนดค่า FPC, POP, หรือ
เวอร์ชันซอฟต์แวร์ใหม่ลงบนเครื่องชงกาแฟผ่าน
แดชบอร์ด Provisioning หรือ Deployment แล้ว

1. แตะที่โลโก้ Franke

2. ป้อน PIN

3. กดตกลง

ð นอกจากเมนูการปรับแต่งเฉพาะบุคคลและ
การโอนย้ายข้อมูลแล้ว คุณยังสามารถดูแพ็ก
เกจการอัปเดตอีกมากมายที่ให้บริการได้ด้วย

เมนบูรกิาร

การปรับแต่งเฉพาะบคุคลและการ
โอนยา้ยข้อมลู

การทาํความสะอาดและการบาํรุง
รักษา

3

4. เลือกเมนกูารปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการโอน
ย้ายข้อมูล

5. เลือกรายการเมนู 9 แพ็กเกจอัปเดต

6. เลือกแพ็กเกจอัปเดตที่ต้องการแล้วกดปุ่ม
ดาวน์โหลดและนําเข้า

ð ระบบนำเข้าแพ็กเกจอัปเดตแล้ว

7. กดปุ่มติดต้ัง

ð ระบบติดตั้งแพ็กเกจอัปเดตแล้ว
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12 การแก้ไขปัญหา

12.1 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เครื่องชงกาแฟจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหา

โหมดการทำงานแบบบริการตนเอง
เมื่ออยู่ในโหมดการทำงานแบบบริการตนเอง ระบบจะบ่งชี้ว่ามีข้อผิดพลาดผ่านทางสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่มีสี
บริเวณมุมบนขวามือของแผงหน้าปัดควบคุม แตะที่สัญลักษณ์ดังกล่าวเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

10:53
2020-04-07

หากทั้งระบบได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัต ิคุณต้องรี
สตาร์ทเครื่องชงกาแฟหากเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง

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

12.1.1 โค้ดสีสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
การหยุดชะงักชั่วคราว

ระบบยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

ระบบทำงานได้แค่บางส่วน

วัตถุดิบบางส่วนหรือทั้งหมดถูกล็อก

12.2 การแก้ปัญหาระบบ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด/
ปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไข

นมเป็นน้ำแข็ง ตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายเครื่องทำความ
เย็นต่ำเกินไป

ตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมายที่ให้สูงขึ้น 1-2 °C

– เครื่องทำความเย็น SU05: กดปุ่ม Set บน
ตัวควบคุมอุณหภูมิค้างไว้จนกว่าอุณหภูมิ
เป้าหมายจะกะพริบ ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเพิ่ม
อุณหภูมิเป้าหมาย ใช้ปุ่ม Set เพื่อยืนยัน
อุณหภูมิเป้าหมายใหม่

– KE200: ตัวควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ด้านหลัง
ของ KE200 ใช้สิ่งนี้เพื่อตั้งอุณหภูมิที่
ต้องการ

นมเป็นน้ำแข็ง (น้ำในช่อง
ทำความเย็น)

ขอบยางประตูเครื่องทำความเย็นไม่
ป้องกันการรั่วซึม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งขอบยางอย่าง
ถูกต้องและประตูปิดสนิท

อุณหภูมินมในเครื่อง
ทำความเย็นจะไม่ถึงที่
กำหนดไว้

การไหลเวียนของอากาศรอบๆ เครื่อง
ทำความเย็นไม่เพียงพอ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างขั้นต่ำที่
ต้องการระหว่างเครื่องทำความเย็นและผนัง
(อย่างน้อย 50 มม.)
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ข้อความแสดงข้อผิดพลาด/
ปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไข

ไม่มีนมหรือมีแต่ฟองนม สายดูด/สายนมมีการรั่วซึม ตรวจสอบตำแหน่งของหัวจ่ายและถ้าจำเป็น
ให้ทำความสะอาด เครื่องทำความเย็น SU05:
ตรวจสอบแหวนรูปตัวโอที่ข้อต่อของสายดูด
ตรวจสอบสายดูดและหากจำเป็นให้เปลี่ยน
สายใหม่

นมไหลออกไม่ถูกต้องจาก
หัวจ่ายนม

มีการติดตั้งหัวจ่ายนมใหม่อย่างไม่ถูก
ต้องจากการทำความสะอาดครั้งล่าสุด

เริ่มกระบวนการทำความสะอาดเครื่องชง
กาแฟและติดตั้งหัวจ่ายนมตามคำแนะนำบน
หน้าจอสัมผัส หัวจ่ายนมยังเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุดซ่อมบำรุงด้วย – ดู ชุดดูแล

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
E79 ข้อผิดพลาดของ
มาตรวัดการไหล

การไหลของน้ำหยุดชะงัก ตรวจสอบถังน้ำ/ข้อต่อท่อน้ำหลัก
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นใน
ขณะที่เครื่องกำลังจ่ายเครื่องดื่มออกมา ตัว
กรองโมดูลการชงกาแฟอาจอุดตัน

– เพิ่มความหยาบและความละเอียดของ
เมล็ดกาแฟและ/หรือลดปริมาณการบด

– ถอดโมดูลการชงกาแฟออกแล้วล้าง
– เริ่มกระบวนการทำความสะอาดเครื่องชง

กาแฟ
หน้าจอสัมผัสตอบสนองไม่
ถูกต้อง

ซอฟต์แวร์เครื่องถูกใช้งานมากไป มีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันสองวิธ:ี

– วิธีที่ 1: กดปุ่มสีแดงที่ด้านขวาของแผง
หน้าปัดควบคุมค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที
เพื่อรีสตาร์ท

– วิธีที่ 2: ถอดปลั๊กเครื่องชงกาแฟจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้า รอ 1 นาทีก่อนเชื่อมต่อ
เครื่องชงกาแฟกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า กดปุ่ม
สีแดงสั้นๆ ที่ด้านขวาของแผงหน้าปัด
ควบคุมเพื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

12.3 คำแนะนำสำหรับวิธีการชงกาแฟให้อร่อย

ข้อสังเกต
เครื่องดื่มรสชาติแย่
น้ำมันที่เมล็ดกาแฟคายออกมาจะเกาะเป็นคราบบางๆ อยู่ภายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟ น้ำมันดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและส่งผลให้เครื่องดื่มมีรสชาติแย่ลงอย่างรวดเร็ว
a) กำจัดคราบน้ำมันภายในกรวยใส่เมล็ดกาแฟทุกวัน
b) ใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวแล้วบิดให้หมาด
c) ห้ามใช้สารทำความสะอาดใดๆ เนื่องจากจะทำให้รสชาติกาแฟผิดเพี้ยนไป

กลิ่นของเมล็ดกาแฟในกรวยจางหายไป เนื่องจากโดนความร้อนและอากาศ คุณภาพจะลดลงหลังผ่านไป 3 ชั่วโมง
a) เมล็ดกาแฟไม่ควรสัมผัสกับความชื้น
b) ไล่อากาศในถุงใส่เมล็ดกาแฟให้หมด แล้วปิดให้สนิท
c) ห้ามแช่เมล็ดกาแฟในตู้เย็นหรือช่องฟรีซ
d) เติมเมล็ดกาแฟในกรวย โดยกะปริมาณให้เพียงพอสำหรับใช้ในอีก 3 ชั่วโมงข้างหน้าเท่านั้น
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12.4 การช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องดื่ม
ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการรักษาที่เป็นไปได้

กาแฟชืด บดหยาบเกินไป เลือกเมล็ดกาแฟที่บดละเอียด การปรับความ
หยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟ

ใส่กาแฟน้อยเกินไป เพิ่มปริมาณกาแฟ การตั้งค่าเครื่องดื่ม
อุณหภูมิต่ำไป เพิ่มอุณหภูมิ การตั้งค่าเครื่องดื่ม
กาแฟเก่า ใช้กาแฟสดใหม่
กรวยใส่เมล็ดกาแฟไม่ลงล็อก ตรวจสอบกลไกการล็อกของกรวยใส่เมล็ด

กาแฟ การเติมเมล็ดกาแฟ
กาแฟรสชาติผิดเพี้ยน เครื่องบดมีปัญหา ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ใช้เมล็ดกาแฟในปริมาณน้อย เติมเมล็ดกาแฟลงในกรวยใส่เมล็ดกาแฟเพียง
เล็กน้อย

เมล็ดกาแฟเสีย เปลี่ยนเมล็ดกาแฟ
น้ำยาทำความสะอาดสารตกค้าง ล้างเครื่องชงกาแฟ
แก้วสกปรก ตรวจสอบเครื่องล้างจาน
น้ำคุณภาพแย่ (คลอรีน ความกระด้าง
ฯลฯ)

ตรวจสอบคุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำ [} 36]

กาแฟรสชาติขมกว่าปกติ อุณหภูมิสูงเกินไป ลดอุณหภูมิลง การตั้งค่าเครื่องดื่ม
บดละเอียดมากเกินไป เลือกเมล็ดกาแฟที่บดหยาบ การปรับความ

หยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟ
ปริมาณของกาแฟน้อยเกินไป เพิ่มปริมาณกาแฟ การตั้งค่าเครื่องดื่ม
คั่วเข้มเกินไป ใช้เมล็ดกาแฟที่คั่วอ่อนกว่านี้

กาแฟรสชาติเปรี้ยว อุณหภูมิต่ำไป เพิ่มอุณหภูมิ การตั้งค่าเครื่องดื่ม
คั่วอ่อนเกินไป ใช้เมล็ดกาแฟที่คั่วเข้มกว่านี้
บดหยาบเกินไป เลือกเมล็ดกาแฟที่บดละเอียด การปรับความ

หยาบและความละเอียดของเมล็ดกาแฟ
ความสม่ำเสมอของผงกาแฟ กาแฟข้นเหนียว ใช้ผงกาแฟน้อยลง ใช้น้ำมากขึ้น

กาแฟเหลว ใช้ผงกาแฟมากขึ้น ใช้น้ำน้อยลง
ผงกาแฟจับตัวเป็นก้อนหรือมีความชื้น ทำความสะอาดระบบเตรียมผงกาแฟ แล้วเช็ด

ให้แห้ง
รสชาติของผงกาแฟ หวานเกินไป ใช้ผงกาแฟน้อยลง ใช้น้ำมากขึ้น

ยังไม่หวาน ใช้ผงกาแฟมากขึ้น ใช้น้ำน้อยลง
รสชาติผิดเพี้ยน ทำความสะอาดระบบเตรียมผงกาแฟ
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13 การหยุดใช้งาน

13.1 การเตรียมการก่อนหยุดใช้งาน
1. ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟโดยใช้ฟังก์ชัน

การทำความสะอาดอัตโนมัติ

2. เทกาแฟออกจากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวยใส่
ผงกาแฟให้หมด

3. ทำความสะอาดจากกรวยใส่เมล็ดกาแฟและกรวย
ใส่ผงกาแฟ

4. ทำความสะอาดภาชนะใส่กาแฟบด

5. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดหัวจ่าย

6. เทของเหลวออกจากภาชนะให้หมด

7. ทำความสะอาดภาชนะและฝาของภาชนะ

8. ทำความสะอาดภาชนะทำความสะอาด

9. ทำความสะอาดข้อต่อสำหรับเสียบ

10. ทำความสะอาดด้านในของสายดูดและหัวดูดโดย
ใช้แปรง

11. ทำความสะอาดพื้นผิวด้านในของช่องทำความ
เย็น

12. ทำความสะอาดด้านในของฝาหน้าเครื่องและปะ
เก็นข้างฝาหน้าเครื่อง

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

นการทำความสะอาดอัตโนมัต ิการทำความสะอาด [} 53]

2. เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน

3. ถอดปลั๊กเครื่องชงกาแฟ

4. ปิดท่อรับน้ำจากแหล่งจ่ายน้ำหากเครื่องชงกาแฟ
มีท่อจ่ายน้ำหลัก

5. ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมทั้งหมด

6. ปิดเครื่องอุปกรณ์เสริม และถอดปลั๊กออก

13.3 การหยุดใช้งานระยะยาว

ข้อสังเกต
เครื่องชงกาแฟจะเสื่อมสภาพลง หากหยุดใช้งานและเก็บรักษาในระยะยาว
หากคุณต้องการใช้เครื่องชงกาแฟอีกครั้งในอนาคต คุณต้องปฏิบัติตามมาตรการการบำรุงรักษา เครื่องชงกาแฟ
ต้องได้รับการซ่อมบำรุง ติดตั้ง และทำความสะอาดก่อนชงเครื่องดื่มใดๆ
a) ติดต่อทีมบริการของ Franke สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดใช้งานและการเก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม
b) ให้ช่างเทคนิคถ่ายน้ำออกจากเครื่องชงกาแฟของคุณ
c) เครื่องชงกาแฟอาจต้องได้รับการซ่อมบำรุงเพิ่มเติม หากหยุดใช้งานและเก็บรักษาเกินกว่า 6 เดือน

13.4 การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา
ปกป้องเครื่องชงกาแฟจากความเสียหายเชิงกลและสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการเคลื่อนย้ายและการ
เก็บรักษา

ปกป้องเครื่องชงกาแฟจากสิ่งต่อไปนี:้
– การสั่นสะเทือน
– ฝุ่น
– แสงแดด
– การร่วงหรือการพลิกคว่ำ
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– การลื่นขณะเคลื่อนย้าย
– น้ำค้างแข็ง หากไม่ได้ถ่ายของเหลวออกจากเครื่องชงกาแฟจนหมด

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
– อุณหภูมิการเก็บรักษาที่ยอมรับได ้หากถ่ายของเหลวออกจากเครื่องชงกาแฟจนหมดแล้วคือ: -10-50 °C
– ความชื้นสัมพัทธ์: สูงสุด 80 %
– รัดเครื่องชงกาแฟให้แน่นอยู่กับที่
– ให้เครื่องชงกาแฟอยู่ในลักษณะตั้งตรง
– เครื่องชงกาแฟต้องว่างเปล่าและต้องถ่ายของเหลวออกจากระบบให้หมด
– ขอแนะนำให้เก็บเครื่องชงกาแฟและชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมของเครื่องชงกาแฟ

13.5 การใช้งานใหม่อีกครั้งหลังเก็บรักษาเป็นเวลานานหรือหยุดใช้งาน

ข้อสังเกต
การเสื่อมสภาพขณะเก็บรักษา
ชิ้นส่วนต่างๆ อาจใช้การไม่ได้ดังเดิม หากได้รับการเก็บรักษาหรือไม่มีการใช้งานเกินกว่า 6 เดือน
a) ติดต่อช่างซ่อมบำรุงเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและการใช้งานเครื่องชงกาแฟใหม่อีกครั้ง
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14 การทิ้งชิ้นส่วนต่างๆ
การทิ้งวัสดุสิ้นเปลือง

– เมล็ดกาแฟ ผงกาแฟ และกาแฟบดสามารถทิ้งรวมกันได้
– โปรดตรวจสอบข้อมูลบนฉลากเมื่อกำจัดทิ้งวัสดุทำความสะอาดที่ไม่ได้ใช้
– ทิ้งของเหลวจากภาชนะทำความสะอาดหรือถาดรองน้ำลงในระบบน้ำเสีย

การทิ้งเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์อื่นๆ

เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้เป็นไปตามข้อกำหนด European Directive 2012/19/EU ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการขยะและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) และไม่ควรนำไปทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือน

แยกกำจัดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

กำจัดชิ้นส่วนพลาสติกตามที่มีเครื่องหมายกำหนดไว้

ต้องใช้คนสองคนในการเคลื่อนย้ายเครื่องชงกาแฟ
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15 ข้อมูลทางเทคนิค
ชนิดอุปกรณ์ SB1200 FM CM (FCS4050)

ขนาด: กว้าง/สูง/ยาว (mm) 340/750/600

น้ำหนัก (kg) 58

ความจุกรวยใส่เมล็ดกาแฟคู่ (kg) 2 x 1,2

ความจุกรวยใส่ผงกาแฟ สูง (kg) 1 x 1/2 x 1

อุณหภูมิแวดล้อม (°C) 10-43

ความชื้น (%) สูงสุดที่ 80

ความจุของถังเก็บน้ำเสียภายนอก (l) 16

ความจุภาชนะใส่กาแฟบด (อุปกรณ์เผื่อเลือกตัวดีด
ภาชนะใส่กาแฟบด)

60-110 เค้ก ขึ้นอยู่กับปริมาณการบด

หม้อชงกาแฟ ความจุ (l): 0,9

แรงดันขณะทำงาน (bar): 8

กำลังไฟที่ 220–240 โวลต์ (W): 2500

กำลังไฟที่ 208 โวลต์ (W): 2500

น้ำร้อน/หม้อไอน้ำ ความจุ (l): 0,9

แรงดันขณะทำงาน (bar): 2,5

กำลังไฟที่ 208 โวลต์ (W): 2500

กำลังไฟที่ 220–240 โวลต์ (W): 2500

กล่องทำความร้อนแบบท่อสองชั้น กำลังไฟที่ 208 โวลต์ (W): 2000

กำลังไฟที่ 220–240 โวลต์ (W): 2000

15.1 กำลังการผลิตตาม DIN 18873-2:2016-02
กำลังการผลิตต่อชั่วโมง การชงหนึ่งแก้ว

(แก้วต่อชั่วโมง)

การชงสองแก้ว
(แก้วต่อชั่วโมง)

เอสเปรสโซ่ 160 -

กาแฟ/คาฟเฟ่ครีม่า 109 -

น้ำร้อน (200 มล.) 164 -

คาปูชิโน 144 -

ลาเต้ มัคคิอาโต้ 137 -

กาแฟนม 138 -

ช็อกโกแลตร้อน 129 -

15.2 ข้อมูลการต่อไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่าย

ไฟหลัก
กำลังไฟ (สูงสุด) ฟิวส์ ความถี่

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

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

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

220–240 โวลต์ 1LNPE 4400-5200 W 30 A 50-60 Hz

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