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Przed przystąpieniem do pracy z ekspresem należy prze-
czytać instrukcję obsługi.

Przechowywać instrukcję w pobliżu ekspresu, a w przy-
padku sprzedaży lub przekazania urządzenia przekazać ją
kolejnemu użytkownikowi.
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1 DLA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA
1.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

1.1.1 Ekspres do kawy
– Ekspres A600 jest urządzeniem do przygotowywania napojów, przeznaczonym do użytku w gastronomii, w biu-

rach lub podobnych miejscach.
– Model A600 jest przeznaczony do przygotowywania napojów z kawy ziarnistej, kawy mielonej, proszku przezna-

czonego do ekspresu automatycznego, a także świeżego mleka.
– Ekspres A600 jest przeznaczony do przygotowywania napojów zgodnie z niniejszą instrukcją i specyfikacją

techniczną.
– Ekspres A600 jest przeznaczony do eksploatacji wewnątrz pomieszczeń.

Ważne
– Ekspres A600 nie nadaje się do użytku na wolnym powietrzu.

1.1.2 Urządzenia dodatkowe

Moduł chłodzący
– Moduł chłodzący jest przeznaczony wyłącznie do bieżącego przechowywania mleka w warunkach chłodniczych,

w połączeniu z funkcją przygotowywania kawy w ekspresie. Używać tylko wstępnie schłodzonego mleka (2–
5°C).

– Stosować wyłącznie środek do czyszczenia systemu mleka firmy Franke.

Ważne
– Inne środki do czyszczenia mogą pozostawiać osad w systemie mleka.

Podgrzewacz filiżanek
– Podgrzewacz filiżanek jest przeznaczony wyłącznie do podgrzewania filiżanek i szklanek używanych do przyrzą-

dzania napojów.

Ważne
– Podgrzewacz filiżanek nie nadaje się do suszenia ścierek do naczyń lub innych szmatek. Filiżanki przeznaczone

do podgrzewania po muszą być zakrywane.

Flavor Station
– Moduł Flavor Station jest przeznaczony wyłącznie do automatycznego dozowania syropów i innych płynnych

aromatów do przyrządzanych napojów.

Ważne
– Moduł Flavor Station nie jest przystosowany do dozowania gęstych płynów, np. sosu czekoladowego.
– Moduł Flavor Station nie nadaje się do przechowywania w nim substancji zawierających alkohol lub substancji

wybuchowych.

System rozliczeniowy
– System rozliczeniowy w zależności od wersji może być stosowany do różnych rodzajów płatności. Przykłady:

płatność monetami, kartą lub za pomocą mobilnego systemu płatniczego.

1.2 Warunki użytkowania ekspresu do kawy
– Ekspres A600 jest przeznaczony do użytkowania przez przeszkolony personel.
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– Każdy użytkownik A600 musi ze zrozumieniem przeczytać instrukcję. Zasada ta nie dotyczy użytkowania
w punktach samoobsługowych.

– Ekspresy w punktach samoobsługowych muszą być przez cały czas nadzorowane w celu ochrony korzystają-
cych z nich osób.

– Przed uruchomieniem ekspresu A600 i urządzeń dodatkowych należy przeczytać ze zrozumieniem całą niniej-
szą instrukcję obsługi.

– Nie należy używać ekspresu A600 bez zapoznania się z jego sposobem działania.
– Nie używać ekspresu A600, jeśli przewody przyłączeniowe ekspresu A600 i urządzeń dodatkowych są uszko-

dzone.
– Nie używać ekspresu A600, jeśli ekspres A600 lub urządzenia dodatkowe nie są odpowiednio wyczyszczone lub

napełnione.

– Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą korzystać z ekspresu A600 i urządzeń do-
datkowych.

– Dzieci i osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi i emo-
cjonalnymi mogą korzystać z ekspresu A600 i urządzeń dodatkowych wyłącznie
pod nadzorem. Ekspresu A600 i urządzeń dodatkowych nie można używać do
zabawy.

– Dzieci nie mogą czyścić ekspresu A600 i urządzeń dodatkowych.

1.3 Objaśnienie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa wg ANSI
W celu ochrony osób oraz dóbr materialnych należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Symbol i hasło ostrzegawcze określają stopień zagrożenia.

 OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE oznacza ewentualne zagrożenie, którego następstwem może być śmierć lub ciężkie
obrażenia ciała.

 PRZESTROGA
PRZESTROGA – oznacza grożące być może niebezpieczeństwo. Jeśli nie zostanie ono zneutralizo-
wane, następstwem mogą być lekkie lub nieznaczne obrażenia ciała.

WSKAZÓWKA
WSKAZÓWKA – zwraca uwagę na ryzyko uszkodzenia urządzenia.
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1.4 Zagrożenia podczas użytkowania ekspresu do kawy oraz urządzeń
dodatkowych

 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Uszkodzone kable zasilające, przewody lub złącza mogą spowodować porażenie prądem.

a Nie podłączać uszkodzonych kabli zasilających, przewodów lub złączy do prądu.

b Wymienić uszkodzone kable zasilające, przewody lub złącza. 
Jeśli kabel zasilający jest zamontowany na stałe, należy skontaktować się z serwisem. Jeśli kabel zasilający nie
jest zamontowany na stałe, zamówić i podłączyć nowy, oryginalny kabel zasilający.

c Ekspres i kabel zasilający nie mogą znajdować się w pobliżu gorących powierzchni, np. kuchenek gazowych, ku-
chenek elektrycznych lub piekarników.

d Uważać, aby kabel zasilający nie został zakleszczony i nie ocierał się o ostre krawędzie.

 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Wnikająca do ekspresu ciecz/wilgoć lub wycieki mogą spowodować porażenie prądem.

a Nigdy nie kierować strumienia cieczy lub pary na ekspres.

b Nie wylewać cieczy na ekspres.

c Nie zanurzać ekspresu w cieczy.

d W razie wycieku lub wnikania cieczy/wilgoci wyłączyć ekspres z prądu.

 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Nieprawidłowo wykonane prace, naprawy lub prace serwisowe przy urządzeniach elektrycznych mogą być przyczyną
porażenia prądem.

a Naprawy części elektrycznych może wykonywać wyłącznie serwisant przy użyciu oryginalnych części zamien-
nych.

b Wykonywanie prac serwisowych należy zlecać wyłącznie upoważnionym osobom, posiadającym odpowiednie
kwalifikacje.

 OSTRZEŻENIE
Ryzyko uduszenia
Dzieci mogą udusić się opakowaniem z tworzywa sztucznego.

a Dopilnować, aby opakowania z tworzywa sztucznego nie dostały się w ręce dzieci.
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 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzenia
Powierzchnie grzejne podgrzewacza do filiżanek mogą być przyczyną oparzenia lub pożaru.

a Nie dotykać gorących powierzchni grzejnych podgrzewacza do filiżanek.

b W PRZYPADKU OPARZENIA: natychmiast schłodzić poparzone miejsce i w zależności od stopnia oparzenia
skonsultować się z lekarzem.

c Nie kłaść na podgrzewaczu do filiżanek żadnych łatwopalnych przedmiotów.

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzeń
Podczas płukania z urządzenia wydobywa się gorąca woda.

a Podczas procesu czyszczenia nie manipulować w pobliżu wylewek.

b Nie ustawiać żadnych przedmiotów na kratce ociekowej.

c W PRZYPADKU OPARZENIA: natychmiast schłodzić poparzone miejsce i w zależności od stopnia oparzenia
skonsultować się z lekarzem.

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzeń
Gorące napoje mogą spowodować poparzenia.

a Zachować ostrożność przy wydawaniu gorących napojów.

b Używać tylko odpowiednich naczyń do picia.

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzeń
Wydostające się z ekspresu podczas czyszczenia gorące płyny lub para mogą powodować poparzenia.

a Podczas procesu czyszczenia nie manipulować w pobliżu wylewek.

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń
Jeśli do pojemnika na ziarna kawy lub do młynka dostaną się ciała obce, ich odłamki mogą zostać wyrzucone z dużą
siłą, powodując obrażenia ciała.

a Nie wkładać żadnych przedmiotów do pojemnika na ziarna kawy ani do młynka.
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 PRZESTROGA
Skaleczenia/zmiażdżenia
Mechanizm transportowy pojemnika na kawę mieloną może być przyczyną skaleczenia lub zmiażdżenia.

a Pojemnik na kawę mieloną należy czyścić ostrożnie.

 PRZESTROGA
Podrażnienie środkiem czyszczącym
Tabletki do czyszczenia, środek do czyszczenia systemu mleka oraz odkamieniacz mogą powodować podrażnienia.

a Należy przestrzegać wskazówek dotyczących zagrożeń na etykietach środków czyszczących.

b Należy unikać kontaktu z oczami i skórą.

c W razie kontaktu ze środkiem czyszczącym umyć ręce.

d Środki czyszczące nie mogą dostać się do napojów.

 PRZESTROGA
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane rozmnażaniem się bakterii
W następstwie niedostatecznego czyszczenia w ekspresie oraz na wylewkach mogą osadzać się resztki artykułów
spożywczych oraz produktów.

a Nie należy używać ekspresu, jeśli nie został oczyszczony zgodnie z instrukcją.

b Codziennie czyścić ekspres zgodnie z instrukcją.

c Należy poinformować pracowników obsługi o konieczności wykonania czyszczenia.

 PRZESTROGA
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane rozmnażaniem się bakterii
W przypadku dłuższego nieużywania w ekspresie mogą gromadzić się osady.

a Oczyścić ekspres po dłuższym okresie przestoju (więcej niż 2 dni).

 PRZESTROGA
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane rozmnażaniem się glonów
Zbyt długie używanie filtra wody może spowodować rozwój glonów.

a Filtr wody należy wymieniać natychmiast po wyświetleniu komunikatu na ekranie ekspresu.

 PRZESTROGA
Powstawanie pleśni
Na fusach z kawy może powstawać pleśń.

a Pojemnik na fusy należy opróżniać i czyścić co najmniej raz dziennie.
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2 OBJAŚNIENIE SYMBOLI
2.1 Symbole występujące w instrukcji

2.1.1 Orientacja

Symbol Opis

Czyszczenie komponentów metodą 5 kroków

Porady i wskazówki oraz dalsze informacje dostępne są pod tym
symbolem

Warunki wykonywania kroków działań

Wynik lub wynik pośredni w przypadku kroków działań

2.2 Symbole użyte w oprogramowaniu

2.2.1 Symbole dotyczące nawigacji i obsługi

Symbol Nazwa Opis

Przycisk anulowania Przerwanie przygotowywania

Strona do przodu/wstecz Przewijanie wielostronicowego menu

Przycisk Start Rozpoczęcie przygotowywania

2.2.2 Symbole na pasku wskaźników

Jeśli na pasku wskaźników świeci się symbol, po naciśnięciu symbolu zostaną wyświetlone dalsze informacje oraz
instrukcje. Pomoc po wystąpieniu błędu można uzyskać w rozdziale Usuwanie błędów [} 73].

Symbol Nazwa Opis

Logo Franke Otwarcie poziomu konserwacji

Czyszczenie/pielęgnacja Należy wyczyścić lub przeprowadzić konserwację ekspresu

Ziarno kawy Pojemnik na kawę ziarnistą jest pusty lub nie jest prawidłowo założo-
ny

Pojemnik na fusy Pojemnik na fusy musi zostać opróżniony
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Symbol Nazwa Opis

Płukanie Ekspres musi zostać przepłukany lub trwa płukanie ekspresu

Produkt

Rozliczenie Rozliczenie aktywne

Obrazy reklamowe

Wygaszacz ekranu

Jasność Ustawianie jasności

Przesyłanie danych Dane są przesyłane

Licznik pojedynczych pro-
duktów

Personalizacja

Informacje

Nieaktywne

Tryb gotowości Przełączenie ekspresu na tryb gotowości

First Shot Nagrzewanie systemu

Drzwiczki Drzwiczki są otwarte.

Ulubione Przycisk ulubionych, do którego można przypisać używaną często
funkcję

Serwis/ustawianie/admini-
stracja

Ziarno z lewej/prawej Aktywny młynek

Podwójny produkt Wydawanie podwójnej ilości napoju (podwójne pobieranie)
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Symbol Nazwa Opis

Kawa mielona

Tacka ociekowa Tacka ociekowa jest pełna lub nie jest prawidłowo włożona

Zbiornik na wodę Brak zbiornika na wodę lub zbiornik na wodę jest pusty

Filtr Wymienić wkład filtracyjny w zbiorniku na wodę (opcja z wewnętrz-
nym zbiornikiem na wodę)

Czekolada

Zimne mleko

Mleko Pojemnik na mleko jest pusty lub nie jest prawidłowo założony

Środek do czyszczenia sys-
temu mleka

Brak środka do czyszczenia systemu mleka (CleanMaster)

2.2.3 Widok komunikatów o błędach
Zaznaczonych produktów nie można przygotować. Symbol wyświetlany na pasku wskaźników umożliwia przejście
do komunikatu o błędzie.

Cappuccino

11:35
2018-09-06

Jeśli błąd dotyczy całego systemu, komunikat o błędzie wyświetlany jest automatycznie.

Zamknij

Drzwi są otwarte. Zamknij drzwiczki.

2018-09-06
11:35
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Kody kolorystyczne komunikatów o błędach

Tymczasowe przerywanie

System działa nadal bez ograniczeń

System działa z ograniczeniami

Wybrane lub wszystkie zasoby są zablokowane
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3 ZAKRES DOSTAWY

Zakres dostawy może różnić się w zależności od konfiguracji urządzeń. Dodatkowe wyposażenie dostępne jest
u Państwa przedstawiciela handlowego lub w firmie Franke Kaffeemaschinen AG z Aarburga.

Nazwa artykułu Numer artykułu

Tabletki do czyszczenia (100 szt.) 567.0000.010

Tabletki do czyszczenia (Chiny) 567.0000.016

Tabletki do czyszczenia (USA/Kanada) 567.0000.002

Środek do czyszczenia systemu mleka (butelka z dozow-
nikiem)

567.0000.005

Środek do czyszczenia systemu mleka (butelka z dozow-
nikiem)

(USA/Kanada)

567.0000.003

Środek do czyszczenia systemu mleka (wkład)

(opcja FM CM)

567.0000.009

Środek do czyszczenia systemu mleka (wkład)

(opcja FM CM)

(USA/Kanada)

567.0000.004
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Nazwa artykułu Numer artykułu

Szczoteczki do czyszczenia 560.0003.728

Szczotka wewnętrzna

(opcja SU05)

560.0001.019

Szczotka do węża

(opcja FM/MS)

560.0007.380

Pędzelek do czyszczenia 560.0003.716

Ściereczka z mikrofazy 560.0002.315

Klucz do ustawiania młynka 560.0003.876

Klucz do regulacji strumienia/węża 560.0522.696

Pamięć USB (4 GB) 560.0003.285

Zestaw instrukcji 560.0001.467

Miarka 560.0002.653

Uchwyt filtra

(opcja wewnętrznego zbiornika na wodę)

560.0003.964

Wkład filtracyjny

(opcja wewnętrznego zbiornika na wodę)

560.0004.630

Podstawka pod dzbanek 560.0484.609

Podstawka pod dzbanek

(opcja jednoczęściowa taca ociekowa (USA))

560.0574.078
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4 IDENTYFIKACJA
4.1 Pozycja tabliczek znamionowych

4.1.1 Ekspres do kawy

Tabliczka znamionowa ekspresu do kawy znajduje się na prawej ściance wewnętrznej obok pojemnika na fusy.

4.1.2 SU12
Tabliczka znamionowa SU12 znajduje się w komorze chłodzenia.

4.1.3 SU05

Tabliczka znamionowa SU05 znajduje się po wewnętrznej stronie drzwiczek.

4.1.4 FS
Tabliczka znamionowa Flavor Station znajduje się wewnątrz.

4.1.5 CW
Tabliczka znamionowa podgrzewacza filiżanek znajduje się po wewnętrznej stronie tylnej ścianki urządzenia.
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4.2 Kod typu

4.2.1 Ekspres do kawy

Kod Opis

A600 Ekspres do kawy (pełny automat)

Seria: A

Wielkość: 600

1G 1 młynek

2G 2 młynki

1P 1 pojemnik na proszek

2P 2 pojemniki na proszek

CM CleanMaster

EC EasyClean

H1 Wylewka gorącej wody

S1 Dysza pary

S2 Autosteam (dysza pary z czujnikiem temperatury)

S3 Autosteam Pro (dysza pary z czujnikiem temperatury i programowalną konsystencją pianki)

W2 Przyłącze wody / wewnętrzny zbiornik na wodę

4.2.2 Urządzenia dodatkowe

Kod Opis

1C1M 1 ekspres do kawy, 1 rodzaj mleka

1C2M 1 ekspres do kawy, 2 rodzaje mleka

2C1M 2 ekspresy do kawy, 1 rodzaj mleka

2C2M 2 ekspresy do kawy, 2 rodzaje mleka

AC Urządzenie rozliczeniowe

CM CleanMaster

CW Podgrzewacz filiżanek

EC EasyClean

FM FoamMaster (zimne i ciepłe mleko, zimna i ciepła piana mleczna)

FS3 Flavor Station z 3 pompami syropu

SU05 CM Moduł chłodzący (< 10 l) z czyszczeniem CleanMaster

SU05 EC Moduł chłodzący (< 10 l) z czyszczeniem EasyClean

SU12 EC Moduł chłodzący (≥ 10 l) z czyszczeniem EasyClean

UC05 Podstawa z modułem chłodzącym (< 10 l)

UT12 EC Podblatowy moduł chłodzący (≥ 10 l) z czyszczeniem EasyClean
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5 OPIS URZĄDZENIA
5.1 Ekspres do kawy

Wstęp
Ekspres do kawy A600 jest wyposażony w liczne opcje. Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z posiadanym urzą-
dzeniem, przedstawiamy przykładową konfigurację. Należy pamiętać, że zakupiony ekspres może różnić się wyglą-
dem w zależności od konfiguracji.

Klapka wrzutu

Pojemnik na kawę
ziarnistą

Wylewka gorącej wody

Czujnik filiżanek (opcja)

Pojemnik na kawę mieloną
(opcja)

Panel obsługi (ekran dotykowy 8")

Wylewka z automatyczną regulacją
wysokości

Dysza pary (opcja)

Tacka ociekowa z kratką ociekową

5.1.1 Opcje
– iQFlow
– Drugi młynek (z tyłu po prawej stronie)
– Pojemnik na proszek (po prawej stronie)
– Drugi pojemnik na proszek (po lewej stronie)
– Dysza pary
– Autosteam do automatycznego podgrzewania mleka
– Autosteam Pro do automatycznego spieniania mleka
– Wyrzut fusów
– Wylot do dzbanka
– Zamykane pojemniki na kawę ziarnistą i proszek
– Wysokie nóżki regulacyjne (Nóżki regulacyjne [} 28])
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– Czujnik filiżanek
– Zewnętrzny zbiornik na wodę
– First Shot
– M2M/przygotowywanie telemetrii
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5.1.2 Komponenty ekspresu do kawy

Pojemnik na kawę ziarnistą Pojemnik na kawę mieloną

Moduł zaparzania

Pojemnik na fusy

Tacka ociekowa z kratką ociekową

Wewnętrzny zbiornik na wodę (opcja)

Zbiornik na zużytą wodę (opcja)
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5.2 Urządzenia dodatkowe

5.2.1 Komponenty modułu chłodzącego SU05

Pojemnik na mleko

Klucz

Wskaźnik temperatury

Wyłącznik główny

Pojemnik do czyszczenia

Środek do czyszczenia systemu mleka (FM CM)
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5.2.2 Flavor Station FS3

Kreowanie niezwykłych smaków umożliwi nasz opcjonalny moduł Flavor Station. Moduł ten uzupełni asortyment na-
wet o trzy różne nuty smakowe.

5.2.3 Podgrzewacz filiżanek
Podgrzane filiżanki są niezbędne do zapewnienia optymalnego smaku kawy. Podgrzewacz filiżanek z czterema pod-
grzewanymi półkami pasuje optymalnie do ekspresu do kawy.

5.2.4 System rozliczeniowy
System rozliczeniowy służy do realizacji procesów płatności oraz do rejestracji danych rozliczeń.

Interfejsy:

– VIP
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Systemy płatności:

– Kontroler monet
– Rozmieniarka bilonu
– Czytniki kart

5.3 Przegląd trybów obsługi
Wybór trybu obsługi zależy od sposobu korzystania z ekspresu do kawy, asortymentu i preferencji klientów. 
Serwisant chętnie pomoże Państwu w doborze odpowiedniego trybu obsługi.

5.3.1 Interfejs użytkownika

1

2

17:11
08.03.2018

1 Za pomocą przycisku Franke można przechodzić
między poziomem konserwacji a wyborem pro-
duktów.

2 Przewijanie do przodu wzgl. do tyłu.

5.3.2 Tryb obsługi Cash Register

Cash Register jest trybem obsługi do wydawania napojów przez personel. W czasie gdy ekspres przygotowuje pro-
dukt, można dodawać kolejne zamówienia.
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Struktura interfejsu użytkownika
– Poziom 1: Wybór produktu, do 5 stron. Kolumna z dostępnymi opcjami, stanem przygotowania oraz kolejką
– Poziom 2: wyświetlanie 4, 9 lub 16 przycisków produktu na stronie

Dostosowanie wyglądu
– Wyświetlanie: 2x2, 3x3 lub 4x4 produkty na stronie
– Widok: realistyczne zdjęcie, rysunek

5.3.3 Tryb obsługi Quick Select

Tryb obsługi Quick Select jest ustawieniem standardowym dla punktów samoobsługowych. Klient może w kolejnym
kroku dostosować wybrany napój do własnych preferencji, o ile są aktywne opcje produktów.

Struktura interfejsu użytkownika:

– Poziom 1: Wybór produktu, do 5 stron
– Poziom 2: Stan Drink Selection; wyświetlanie 6, 12 lub 20 przycisków produktu na stronę, wybór opcji produk-

tu, rozpoczęcie przygotowywania (jeśli jest aktywne)
Dostosowywanie wyglądu:

– Ekran: 2x3, 3x4 lub 4x5 produktów na stronie
– Aktywacja Credit Mode
– Indywidualny układ napojów

5.3.4 Tryb obsługi Quick Select z Credit Mode

Credit: 6.00 CHF

3.00 CHF 5.50 CHF

4.00 CHF 5.50 CHF 3.00 CHF

5.50 CHF
Espresso Cappuccino Chococcino

Caffè Crema Chocolate

Wskazanie
– Ceny produktów
– Kredyt
– Niedopłata

W stanie Drink Selection przy ustawieniu z opcją Credit Mode nie można dodawać opcji napojów. 
Opcję Credit Mode można aktywować w menu Moje ustawienia w punkcie 1 Ustawienia ekspresu > 1.12 Rozliczenie.
Wybrać polecenie Aktywacja rozliczenia.
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6 INSTALACJA
6.1 Przygotowania

– Przyłącze elektryczne do podłączenia ekspresu do kawy musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prą-
dowym.

– Musi istnieć możliwość odłączenia każdego bieguna zasilania za pomocą wyłącznika.
– Przyłącze wody musi spełniać Wymogi dotyczące zasilania wodą [} 28] oraz przepisy obowiązujące w danym

kraju.
– Do podłączenia wody do ekspresu do kawy należy użyć znajdującego się w komplecie zestawu węży. Nie stoso-

wać własnych węży do wody.
– Należy zapewnić ergonomiczne i stabilne podłoże (min. nośność: 150 kg). Panel obsługi powinien znajdować

się na wysokości oczu.

Przygotowania muszą zostać zakończone zanim nasz serwisant zainstaluje ekspres do kawy. Serwisant zainstaluje
ekspres i dokona pierwszego uruchomienia. Ponadto objaśni jego podstawowe funkcje.

6.2 Wymiary ekspresu A600 z SU05
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Widok z przodu/Widok z boku

WSKAZÓWKA
Uszkodzenia z powodu przegrzania
Za mały odstęp od ściany i od góry może doprowadzić do zatoru ciepła w ekspresie i jego uszkodzenia.

a Zachować podane wymiary montażowe i wolne przestrzenie.

b Dopilnować, aby wolne przestrzenie nie były zablokowane.
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Wymiary w miejscu montażu/Przepust dla węża w blacie

6.2.1 Nóżki regulacyjne
W zestawie znajdują się nóżki regulacyjne o wysokości 40 mm. Opcjonalnie dostępne są także wyższe nóżki regula-
cyjne.

Wysokość nóżek regulacyjnych Wysokość całkowita

40 mm (standardowo) 750 mm + 40 mm = 790 mm

100 mm (opcja) 750 mm + 100 mm = 850 mm

6.3 Wymogi dotyczące zasilania wodą

6.3.1 Przyłącze wody

Ciśnienie wody 80–800 kPa (0,8–8,0 barów)

Przepływ > 0,1 l/s

Temperatura wody < 25°C

Połączenie z przyłączem wody Nakrętka G3/8 i wąż metalowy l = 1,5 m

Podłączać wyłącznie za pomocą znajdującego się w kom-
plecie zestawu przewodów

– Przyłącze wody musi spełniać wymagania podane w danych technicznych, lokalnych przepisach oraz przepisach
obowiązujących w danym kraju.

– Przyłącze wody musi być zabezpieczone przed przepływem zwrotnym.
– Przyłącze wody musi być wyposażone w zawór odcinający oraz umożliwiający kontrolę zawór zwrotny z podłą-

czonym przed nim filtrem. Filtr musi być wyjmowany do czyszczenia.
– Woda nie może pochodzić z domowej instalacji zmiękczającej.
– Filtr musi posiadać przynajmniej 100 oczek/cal (UL)
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6.3.2 Jakość wody

Twardość całkowita: 4 – 8°dH GH (stopnie niemieckie)

7 – 14°fH GH (stopnie francuskie)

70 – 140 ppm (mg/l)

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

Zawartość kwasu / wartość pH 6,5 – 7,5 pH

Zazwartość chloru < 0,5 mg/l

Zawartość chlorków < 30 mg/l

TDS (mineralizacja wody) 30 – 150 ppm (mg/l)

Przewodnictwo elektryczne (zmierzone) 50 – 200 μS/cm (Mikrosiemens)

Zawartość żelaza < 0,3 mg/l

– Kolor: przezroczysty
– Smak: świeży i czysty
– Zapach: bez odczuwalnego zapachu
– Brak cząsteczek rdzy w wodzie
– Odwrócona osmoza: woda musi posiadać rozpuszczony udział cząstek stałych rzędu przynajmniej 30-50 ppm

(30-50 mg/l) , aby zapobiec przelaniu bojlera.

Ocena zagrożenia korozją
Do oceny można użyć następującego równania:

obliczone przewodnictwo elektryczne = zmierzone przewodnictwo elektryczne [μS/cm] – (zmierzona twardość cał-
kowita [° dH GH] x wartość stała)

– Zmierzone przewodnictwo elektryczne w μS/cm
– Zmierzona twardość całkowita w ° dH GH
– Wartość stała = 30 [μS/cm]/[ ° dH GH]

Zmierzone przewodnictwo elektryczne Zagrożenie korozją

<200 μS/cm niskie

200 – 500 μS/cm podwyższone

>500 μS/cm duże

Przykładowe obliczenie:
– Zmierzone przewodnictwo elektryczne 700 μS/cm
– Zmierzona twardość całkowita 18° dH GH
– Obliczone przewodnictwo elektryczne = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

Wynik obliczenia to 160 μS/cm, co oznacza niskie zagrożenie korozją.

6.3.3 Odpływ wody
– Wężyk odpływowy: śr. = 16 mm, dł. = 2 m
– Przyłącze do położonego niżej syfonu
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7 NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE
7.1 Wsypywanie ziaren

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń
Jeśli do pojemnika na ziarna kawy lub do młynka dostaną się ciała obce, ich odłamki mogą zostać wyrzucone z dużą
siłą, powodując obrażenia ciała.

a Nie wkładać żadnych przedmiotów do pojemnika na ziarna kawy ani do młynka.

WSKAZÓWKA
Zła jakość napojów
Olej z ziaren kawy osadza się po stronie wewnętrznej zbiornika na kawę ziarnistą w postaci cienkiej warstwy oleju.
Osadzony olej ulega szybkiemu starzeniu i pogarsza smak napoju.

a Należy codziennie usuwać warstwę oleju po stronie wewnętrznej zbiornika na kawę ziarnistą.

b Do tego celu należy używać suchej lub też zwilżonej wodą szmatki.

c Nie stosować środków czyszczących, ponieważ mogą one zmieniać smak kawy.

Wsypać kawę ziarnistą do pojemnika na kawę ziarnistą.
Wsypać kawę mieloną, przeznaczoną do ekspresów automatycznych, do pojemnika na kawę mieloną.

1. Zdjąć pokrywę pojemnika na kawę ziarnistą.

2. Wsypać kawę ziarnistą.

3. Założyć pokrywę.
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7.2 Wsyp zmiel. kawę

1. Zdjąć pokrywę pojemnika na proszek.

2. Wsypać proszek przeznaczony do ekspresu auto-
matycznego.

3. Założyć pokrywę.

7.3 Napełnianie zbiornika na wodę

WSKAZÓWKA
Uszkodzenia ekspresu
Napełnienie zbiornika na wodę mlekiem prowadzi do uszkodzenia ekspresu.

a Do zbiornika na wodę wlewać tylko wodę.

b Jeśli zbiornik na wodę został omyłkowo napełniony mlekiem, odłączyć ekspres od zasilania i skontaktować się
z serwisem.

WSKAZÓWKA
Nieprawidłowe działanie
Jeśli zbiornik na wodę nie zostanie wsunięty w ekspres do kawy do oporu, istnieje możliwość, że pompa będzie zasy-
sać powietrze.

a Upewnić się, że zbiornik na wodę został podczas wkładania dociśnięty w dolnym obszarze do tyłu.

Optymalna jakość wody na decydujący wpływ zarówno na jakość napojów, jak i na niezawodne działanie i długą ży-
wotność ekspresu.
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1. Wyciągnąć zbiornik na wodę.

2. Zdjąć pokrywę.

3. Napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą aż do
oznaczenia.Jakość wody [} 29]

ð Powierzchnia dotykowa (niebieskie zaznacze-
nie na ilustracji) musi być sucha.

4. Wsunąć do oporu zbiornik na wodę wraz z pokry-
wą do ekspresu.

7.4 Wlewanie mleka

 PRZESTROGA
Zarazki w surowym mleku
Zarazki w surowym mleku mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

a Nie stosować surowego mleka.

b Stosować wyłącznie mleko pasteryzowane lub mleko o przedłużonej trwałości.

WSKAZÓWKA
Uszkodzenia ekspresu
Użycie nieprawidłowych płynów może doprowadzić do uszkodzenia ekspresu.

a Mleko należy wlewać tylko do pojemnika na mleko.

b Do czyszczenia pojemnika na mleko używać wody oraz łagodnego środka czyszczącego.
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WSKAZÓWKA
Pogorszona jakość napojów
Nieprawidłowe użycie mleka może prowadzić do pogorszenia jakości produktów.

a Mleko wlewać tylko do czystego pojemnika.

b Używać tylko wstępnie schłodzonego mleka (2–5°C).

c Wnętrza pojemnika na mleko, przewodów mleka i pokrywy pojemnika na mleko wolno dotykać wyłącznie czy-
stymi dłońmi lub też należy nosić rękawiczki jednorazowe.

Po zakończeniu czyszczenia lub po napełnieniu system mleka zostanie przygotowany w trybie półautomatycznym.
Należy przestrzegać instrukcji podanych w komunikatach zdarzeń. Dostęp do komunikatów zdarzeń możliwy jest
przez pulpit.

7.4.1 Wlewanie mleka w przypadku SU05 CM

1. Otworzyć drzwiczki.

2. Włączyć moduł chłodzący.

ð Wyświetlana jest aktualna temperatura komo-
ry chłodzenia.

3. Zdjąć pokrywę pojemnika na mleko wraz z prze-
wodem zasysającym i położyć na czystej po-
wierzchni.

4. Wlać do pojemnika maks. 5 litrów schłodzonego
mleka.

5. Założyć pokrywę pojemnika na mleko.

6. Wsunąć pojemnik na mleko do oporu do komory
chłodzenia.
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7. Zamknąć drzwiczki.

7.5 Napełnianie Flavor Station
Przełącznik do włączania Flavor Station znajduje się w środku na tylnej ściance po lewej stronie.

1. Odblokować Flavor Station kluczem.

2. Nacisnąć przycisk zwalniający i otworzyć Flavor
Station.

3. Włączyć Flavor Station.

4. Podnieść uchwyt na butelki.

5. Umieścić butelki we Flavor Station.

6. Pociągnąć w dół uchwyt na butelki.

7. Przyłącze węża przesunąć do góry na wężu.

8. Włożyć wąż do butelki.

9. Przyłącze węża wsunąć w szyjkę butelki.

10. Zamknąć Flavor Station.
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7.6 Regulacja stopnia zmielenia

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń
Jeśli do pojemnika na ziarna kawy lub do młynka dostaną się ciała obce, ich odłamki mogą zostać wyrzucone z dużą
siłą, powodując obrażenia ciała.

a Nie wkładać żadnych przedmiotów do pojemnika na ziarna kawy ani do młynka.

Klucz do ustawiania młynka (560.0003.876)

Zmiana stopnia zmielenia ma wpływ na ilość kawy. Dlatego po ustawieniu stopnia zmielenia należy skalibrować
młynki.

W razie potrzeby stopień zmielenia można ustawić niezależnie dla każdego młynka.

1. Pociągnąć suwak blokady do oporu do przodu.

2. Pojemnik na kawę ziarnistą/proszek zdjąć do
góry.

3. W razie potrzeby ustawić kluczem stopień zmie-
lenia.

ð W celu uzyskania drobniejszego stopnia zmie-
lenia kręcić w lewo.

ð W celu uzyskania grubszego stopnia zmielenia
kręcić w prawo.

4. Założyć pojemnik na kawę ziarnistą.

5. Sprawdzić stopień zmielenia i ewentualnie skory-
gować.

ð +2: bardzo grubo / 0: normalnie / -2: bardzo
drobno
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6. Założyć pojemnik na kawę ziarnistą. 7. Przesunąć suwak blokady aż do oporu do środ-
ka.

7.7 Opróżnianie pojemnika na kawę ziarnistą

WSKAZÓWKA
Zakłócenie działania
Jeśli pojemnik na kawę ziarnistą i na kawę mieloną nie jest prawidłowo zablokowany, może nastąpić zakłócenie dzia-
łania ekspresu do kawy i pogorszenie jakości produktów.

a Przesunąć suwak blokady do oporu do środka.

1. Pociągnąć suwak blokady do oporu do przodu.

2. Pojemnik na kawę ziarnistą/proszek zdjąć do
góry.

3. Opróżnić, wyczyścić i wysuszyć pojemnik na ka-
wę ziarnistą.

4. Założyć pojemnik na kawę ziarnistą.

5. Przesunąć suwak blokady aż do oporu do środ-
ka.
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7.8 Opróżnianie pojemnika na kawę mieloną

 PRZESTROGA
Skaleczenia/zmiażdżenia
Mechanizm transportowy pojemnika na kawę mieloną może być przyczyną skaleczenia lub zmiażdżenia.

a Pojemnik na kawę mieloną należy czyścić ostrożnie.

WSKAZÓWKA
Zanieczyszczenie kawą mieloną
Kawa mielona może się wysypać z pojemnika na kawę mieloną.

a Pojemnik na kawę mieloną należy transportować zawsze pionowo i w stanie zamkniętym.

WSKAZÓWKA
Zakłócenie działania
Jeśli pojemnik na kawę ziarnistą i na kawę mieloną nie jest prawidłowo zablokowany, może nastąpić zakłócenie dzia-
łania ekspresu do kawy i pogorszenie jakości produktów.

a Przesunąć suwak blokady do oporu do środka.

1. Pociągnąć suwak blokady do oporu do przodu.

2. Wyjąć do góry pojemnik na proszek.

3. Opróżnić, wyczyścić i wysuszyć pojemnik na pro-
szek.

4. Włożyć pojemnik na proszek.

5. Przesunąć suwak blokady do oporu do środka.

7.9 Opróżnianie pojemnika na fusy

WSKAZÓWKA
Powstawanie pleśni
Na resztkach kawy może powstawać pleśń.

a Pojemnik na fusy należy opróżniać i czyścić co najmniej raz dziennie.

1. Otworzyć drzwiczki.
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ð Na interfejsie użytkownika wyświetlany jest
komunikat Drzwi otw.

2. Wyjąć pojemnik na fusy.

3. Opróżnić, wyczyścić i wysuszyć pojemnik na fu-
sy.

4. Włożyć pojemnik na fusy i zamknąć drzwiczki.

7.10 Opróżnianie modułu chłodzącego

 PRZESTROGA
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane rozmnażaniem się bakterii
W następstwie niedostatecznego czyszczenia w ekspresie oraz na wylewkach mogą osadzać się resztki artykułów
spożywczych oraz produktów.

a Nie należy używać ekspresu, jeśli nie został oczyszczony zgodnie z instrukcją.

b Codziennie czyścić ekspres zgodnie z instrukcją.

c Należy poinformować pracowników obsługi o konieczności wykonania czyszczenia.

WSKAZÓWKA
Zepsute mleko
Mleko może zepsuć się na skutek niedostatecznego chłodzenia lub nieprzestrzegania zasad higieny.

a Należy używać tylko schłodzonego mleka (2,0−5,0°C).

b Mleko należy przechowywać w module chłodzącym tylko w czasie używania modułu. Gdy moduł chłodzący jest
wyłączony, na przykład w nocy, mleko należy schować do lodówki.

c Czyścić ekspres i moduł chłodzący raz dziennie.

d Przewodu zasysającego, wnętrza pojemnika na mleko i jego pokrywy wolno dotykać wyłącznie czystymi dłońmi
lub należy nosić rękawiczki jednorazowe.

e Pokrywę pojemnika z przewodem zasysającym odkładać tylko na czyste powierzchnie.
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1. Otworzyć drzwiczki.

2. Wyjąć pojemnik na mleko.

3. Mleko schować do lodówki lub w razie potrzeby
wylać.

4. Umyć pojemnik na mleko, elementy przepływu
mleka i komorę chłodzenia.

5. Włożyć umyty pojemnik na mleko.

6. Wyłączyć moduł chłodzący, jeśli nie jest już po-
trzebny. Drzwiczki wyłączonego modułu chłodzą-
cego pozostawić uchylone, aby zapobiec po-
wstawaniu wewnątrz nieprzyjemnego zapachu.
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8 POBIERANIE NAPOJÓW

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzeń
Gorące napoje mogą spowodować poparzenia.

a Zachować ostrożność przy wydawaniu gorących napojów.

b Używać tylko odpowiednich naczyń do picia.

8.1 Pobieranie napoju w trybie Quick Select
1. Podstawić pod wylewkę odpowiednią filiżankę

lub szklankę.

2. Za pomocą uchwytu wylewki ustawić wysokość
wylewki.

3. Wybrać produkt.

Extra Shot
...

ð Wyświetlony zostanie podgląd produktu Drink
Selection.

4. Wybrać opcje produktu.

5. Rozpocząć przygotowywanie zielonym przyci-
skiem.

ð Rozpoczyna się przygotowywanie.

ð Gdy produkt będzie gotowy, zostanie wyświe-
tlony asortyment produktów.

8.2 Pobieranie napoju w trybie Cash Register
Jeśli pobieranych będzie kilka produktów po kolei, należy przestrzegać następujących zasad:

a Przygotować dostateczną ilość szklanek lub filiżanek.

b Podczas przygotowywania można na bieżąco dodawać kolejne produkty do kolejki.

c Produkty można wybierać i usuwać z kolejki.

1. Podstawić pod wylewkę odpowiednią filiżankę
lub szklankę.

2. Wybrać opcje produktu.

3. Wybrać produkt.

ð Rozpoczyna się przygotowywanie.
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4. W razie potrzeby dodać następne produkty do
kolejki.

5. Przygotowanie produktów w kolejce rozpoczy-
nać za każdym razem zielonym przyciskiem.

ð Rozpoczyna się przygotowanie kolejnego na-
poju.

ð Wyświetlony zostanie asortyment produktów.

ð Wszystkie produkty są przygotowane.

8.3 Wybór produktów z kawą mieloną
Przykład: Quick Select

Można używać wyłącznie kawy mielonej. Nie można stosować kawy rozpuszczalnej, sporządzanej z suszonego eks-
traktu kawy.

1. Podstawić pod wylewkę odpowiednią filiżankę
lub szklankę.

2. Nacisnąć przycisk wyboru .

ð Przycisk wyboru zaświeci się.

OK

Wybrano napój z kawą bezkofeinową.

Otwórz pokrywę proszku i wsyp kawę
bezkofeinową.

ð Wyświetlany jest komunikat.

3. Otworzyć klapkę wrzutu.

4. Wsypać proszek.
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5. Zamknąć klapkę wrzutu.

OK

Wybrano napój z kawą bezkofeinową.

Otwórz pokrywę proszku i wsyp kawę
bezkofeinową.

6. Zatwierdzić komunikat przyciskiem OK.

ð Rozpoczyna się przygotowywanie.

ð Wyświetlony zostanie asortyment produktów.

ð Produkt jest przygotowany.

8.4 Pobieranie gorącej wody
Przyciskiem anulowania można w każdej chwili zakończyć wydawanie gorącej wody.

Przykład: Quick Select

1. Podstawić pod wylewkę gorącej wody odpowied-
nią filiżankę lub szklankę.

2. Wybrać .

3. Wybrać wielkość filiżanki.

ð Wydawanie gorącej wody rozpoczyna i kończy
się zgodnie z cyklem wydawania.

8.5 Wydawanie pary
W zależności od rodzaju dyszy pary wydawanie pary zakończy się automatycznie, gdy napój osiągnie wymaganą
temperaturę (Autosteam/Autosteam Pro) lub zostanie zakończony cykl wydawania pary (dysza pary). Niezależnie od
tego wydawanie pary można zakończyć w dowolnym momencie przyciskiem anulowania.

1. Podstawić odpowiednie naczynie pod wylot pary.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea water

2. Wybrać Wydawanie pary.



Franke Kaffeemaschinen AG Pobieranie napojów | 8

Instrukcja obsługi 43

ð Rozpoczyna się wydawanie pary.

3. Nacisnąć przycisk anulowania, aby zakończyć
wydawanie pary.

ð Wydawanie pary zostanie zakończone.

ð Wyświetlony zostanie przegląd napojów.

8.5.1 Po użyciu przedmuchać dyszę pary parą

1. Wytrzeć dyszę pary wilgotną ściereczką.

2. W celu wyczyszczenia dyszy uruchomić na krót-
ko wydawanie pary.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea water

3. Nacisnąć przycisk anulowania, aby zakończyć
wydawanie pary.

ð Wydawanie pary zostanie zakończone.

ð Wyświetlony zostanie przegląd napojów.

8.6 Wydawanie pary (Autosteam)/Autosteam Pro)
Funkcja Autosteam jest przeznaczona do ręcznego podgrzewania i spieniania mleka oraz podgrzewania innych na-
pojów.

Funkcja odparowania służy do usuwania skroplin z dyszy pary.

1. Nacisnąć przycisk odparowania .
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2. Podstawić odpowiednie naczynie pod dyszę pa-
ry.

Espresso Chococcino

Americano Chocolate Tea water

3. Wybrać Wydawanie pary.

ð Rozpoczyna się wydawanie pary.

ð Wydawanie pary kończy się automatycznie,
gdy napój osiągnie wymaganą temperaturę.

ð Wyświetlony zostanie przegląd napojów.

4. Ewentualnie nacisnąć przycisk anulowania, aby
zakończyć wydawanie pary.

5. Nacisnąć przycisk odparowania .
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9 CZYSZCZENIE
9.1 Wstęp

Idealny smak kawy wymaga idealnego czyszczenia ekspresu. Ekspres należy czyścić co najmniej raz dziennie,
a w razie potrzeby częściej.

WSKAZÓWKA
Nieprawidłowe czyszczenie zespołu zaparzania
Mycie zespołu zaparzania w zmywarce może spowodować jego uszkodzenie.

a Mycie zespołu zaparzania zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi w trakcie procesu czyszczenia.

WSKAZÓWKA
Zanieczyszczone akcesoria
Zabrudzone akcesoria mogą negatywnie wpłynąć na działanie ekspresu i jakość napojów.

a Należy czyścić akcesoria metodą 5 kroków.

b Przestrzegać posiadanych instrukcji akcesoriów.

Automatyczne czyszczenie obejmuje czyszczenie ekspresu do kawy oraz czyszczenie modułu chłodzącego.

Dodatkowo należy oczyścić:
– Powierzchnie wewnętrzne zewnętrzne w komorze chłodzenia
– Strona wewnętrzna drzwiczek oraz uszczelka drzwiczek
– Pojemnik na mleko oraz pokrywa pojemnika na mleko
– Wąż zasysania mleka, króciec ssący, adapter odwracany (tylko w przypadku SU12)
– Pojemnik na kawę ziarnistą i proszek

9.2 Metoda 5 kroków
Wyczyścić wyjmowane komponenty ekspresu do kawy metodą 5 kroków.

1. Większe zabrudzenia usunąć szczotką lub pędz-
lem.

2. Namoczyć części w gorącej wodzie z dodatkiem
łagodnego środka czyszczącego.
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3. Umyć elementy.

4. Dokładnie wypłukać elementy.

5. Osuszyć elementy.

9.3 Niezbędne akcesoria do czyszczenia

9.3.1 Akcesoria do czyszczenia w przypadku MS EC
– Tabletki do czyszczenia
– Ściereczka z mikrowłókny
– Zestaw szczoteczek
– Środek do czyszczenia systemu mleka (butelka z dozownikiem)
– Pojemnik do czyszczenia

9.3.2 Akcesoria do czyszczenia w przypadku FM CM
– Tabletki do czyszczenia
– Ściereczka z mikrofazy
– Zestaw szczoteczek
– Środek do czyszczenia systemu mleka (wkład)
– Pojemnik do czyszczenia

9.4 Uruchamianie czyszczenia
Automatyczne czyszczenie obejmuje czyszczenie ekspresu do kawy, modułu chłodzącego oraz Flavor Station (jeżeli
występuje).
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9.4.1 Uruchamianie czyszczenia w menu Czyszczenie i konserwacja

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzeń
Wydostające się z ekspresu podczas czyszczenia gorące płyny lub para mogą powodować poparzenia.

a Podczas procesu czyszczenia nie manipulować w pobliżu wylewek.

Po wyczyszczeniu ekspres powraca do poziomu konserwacji lub do trybu energooszczędnego. Serwisant może usta-
wić wybraną opcję.

Espresso Cappuccino

1. Nacisnąć logo Franke.

2. Wpisać PIN. Kody PIN [} 53]

3. Nacisnąć przycisk OK.

Moje ustawienia

Personalizacja i przesyłanie danych

Czyszczenie i konserwacja

4. Wybrać Czyszczenie i konserwacja.

Czyszczenie i konserwacja

Błędy/protokół zdarzeń

Czyszczenie ekspresu

Płukanie ekspresu do kawy

Blokada do czyszczenia

Ilość wody filtra

5. Wybrać Czyszczenie ekspresu.

6. Aby rozpocząć czyszczenie, potwierdzić przyci-
skiem Tak.

7. Postępować zgodnie z wyświetlanymi polecenia-
mi i zatwierdzać wykonane czynności za pomocą
przycisku Dalej.

ð Ekspres wskazuje następny krok.
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9.5 Płukanie ekspresu do kawy

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzeń
Podczas płukania z urządzenia wydobywa się gorąca woda.

a Podczas procesu czyszczenia nie manipulować w pobliżu wylewek.

b Nie ustawiać żadnych przedmiotów na kratce ociekowej.

c W PRZYPADKU OPARZENIA: natychmiast schłodzić poparzone miejsce i w zależności od stopnia oparzenia
skonsultować się z lekarzem.

Płukanie nie zastępuje codziennego czyszczenia! Jest ono konieczne do usunięcia pozostałości w systemie kawy
i mleka.

Ekspres jest płukany automatycznie w określonych odstępach czasu oraz po włączeniu i wyłączeniu.

Espresso Cappuccino

1. Nacisnąć logo Franke.

2. Wpisać PIN. Kody PIN [} 53]

3. Nacisnąć przycisk .

Moje ustawienia

Personalizacja i przesyłanie danych

Czyszczenie i konserwacja

4. Wybrać .

Kaffeemaschine reinigen

Kaffeemaschine spülen

Reinigung und Wartung

Milchsystem vorbereiten

Wischschutz

Fehler/Ereigniss-Protokoll

Zurück

Wartung

Wassermenge Filter

Flavor Station vorbereiten

Flavor Station reinigen

5. Wybrać Płukanie ekspresu do kawy i zatwierdzić.

ð Ekspres do kawy zostanie przepłukany.

9.6 Czyszczenie wewnętrznego zbiornika na wodę

WSKAZÓWKA
Nieprawidłowe działanie
Jeśli zbiornik na wodę nie zostanie wsunięty w ekspres do kawy do oporu, istnieje możliwość, że pompa będzie zasy-
sać powietrze.

a Upewnić się, że zbiornik na wodę został podczas wkładania dociśnięty w dolnym obszarze do tyłu.
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Optymalna jakość wody na decydujący wpływ zarówno na jakość napojów, jak i na niezawodne działanie i długą ży-
wotność ekspresu.

1. Wyciągnąć i opróżnić zbiornik na wodę.

 

2. Odblokować wkład filtracyjny za pomocą przy-
kręcenia w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara i wyjąć z uchwytu filtra.

3. Wyczyścić zbiornik na wodę metodą 5 kroków.

 

4. Włożyć wkład filtracyjny w uchwyt filtra i dokrę-
cić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

5. Napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą aż do
oznaczenia.Jakość wody [} 29]

ð Powierzchnia dotykowa (niebieskie zaznacze-
nie na ilustracji) musi być sucha.

6. Wsunąć aż do oporu zbiornik na wodę wraz z po-
krywą do ekspresu.

9.7 Wymiana filtra wody

 PRZESTROGA
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane rozmnażaniem się glonów
Zbyt długie używanie filtra wody może spowodować rozwój glonów.

a Filtr wody należy wymieniać natychmiast po wyświetleniu komunikatu na ekranie ekspresu.
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Espresso Cappuccino

1. Nacisnąć logo Franke.

2. Wpisać PIN. Kody PIN [} 53]

3. Nacisnąć przycisk OK.

Moje ustawienia

Personalizacja i przesyłanie danych

Czyszczenie i konserwacja

4. Wybrać Czyszczenie i konserwacja.

Czyszczenie i konserwacja

Błędy/protokół zdarzeń

Czyszczenie ekspresu

Płukanie ekspresu do kawy

Blokada do czyszczenia

Ilość wody filtra

5. Wybrać Ilość wody filtra.

Czyszczenie i
konserwacja

Błędy/protokół zdarzeń

Czyszczenie ekspresu

Płukanie ekspresu do kawy

Blokada do czyszczenia

Ilość wody filtra

Ilość wody filtra

Ilość wody

Pozostała ilość

Wydajność filtra

Data ostatniej wymiany filtra

Następna wymiana filtra dnia

Wymiana filtra

Bez wymiany

Niezaplanowana

L

L

L

2500

0

2500

Wymiana filtra wody

ð Rozpoczyna się wymiana filtra.

6. Postępować zgodnie z wyświetlanymi polecenia-
mi i zatwierdzać wykonane czynności za pomocą
przycisku .

ð Ekspres wskazuje następny krok.

ð Wymiana filtra jest zakończona.

7. Zutylizować filtr wody.Utylizacja [} 78]

9.8 Czyszczenie regulatora strumienia

 

1. Za pomocą narzędzia wyjąć regulator strumienia
wrzątku i odkamienić.

9.9 Czyszczenie komponentów Autosteam Pro/S3
1. Wyłączyć ekspres.
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2. Otworzyć drzwiczki. Podczas czyszczenia pozo-
stawić otwarte drzwiczki.

3. Odkręcić końcówkę dyszy pary.

4. Ściągnąć rurkę ochronną w dół.

5. Wyczyścić końcówkę dyszę pary szczotką.

6. Namoczyć rurkę ochronną i końcówkę dyszy pa-
ry w gorącej wodzie z dodatkiem łagodnego
środka czyszczącego.

7. Wypłukać dokładnie i wysuszyć rurkę ochronną i
końcówkę dyszy pary.

8. Wytrzeć szmatką rurkę pary w ekspresie.

9. Nasunąć rurkę ochronną na rurkę pary i zamon-
tować końcówkę dyszy pary.

10. Zamknąć drzwiczki.

11. Wytrzeć dyszę pary ściereczką.

9.10 Czyszczenie ekranu
Blokady interfejsu użytkownika nie można samodzielnie wyłączyć. Blokada utrzymuje się przez 20 sekund.
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Espresso Cappuccino

1. Nacisnąć logo Franke.

2. Wpisać PIN. Kody PIN [} 53]

3. Nacisnąć przycisk OK.

Moje ustawienia

Personalizacja i przesyłanie danych

Czyszczenie i konserwacja

4. Wybrać Czyszczenie i konserwacja.

Czyszczenie i konserwacja

Błędy/protokół zdarzeń

Czyszczenie ekspresu

Płukanie ekspresu do kawy

Blokada do czyszczenia

Ilość wody filtra

5. Wybrać .

ð Interfejs użytkownika pozostaje zablokowany
przez 20 sekund.

6. Wyczyścić ekran.

ð Wyświetlony zostanie poziom konserwacji.
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10 KONFIGURACJA
10.1 Przechodzenie do poziomu konserwacji

Espresso Cappuccino

1. Nacisnąć logo Franke.

2. Wpisać PIN. Kody PIN [} 53]

3. Nacisnąć przycisk OK.

Moje ustawienia

Personalizacja i przesyłanie danych

Czyszczenie i konserwacja

4. Wybrać menu.

10.2 Kody PIN
Fabrycznie ustawione są domyślne kody PIN:

Właściciel Specjalista Użytkownik

Domyślny PIN 1111 2222 7777

Własny PIN

Kody PIN do produktów na kod i włączania/wyłączania ekspresu można wyświetlić i zmienić w roli Właściciel w me-
nu Moje ustawienia/6 Zarządzanie uprawnieniami.
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10.3 Drzewo menu Moje ustawienia

Moje ustawienia

0 Uruchamianie

0.10 Informacje o systemie

1 Ustawienia ekspresu

1.1 Język

1.2 Tryb obsługi

1.3 Przyciski wyboru

1.4 Czyszczenie

1.7 Temperatura

2 Ustawienia napojów 3 Data i godzina

3.2 Data i godzina

3.3 Zegar sterujący 1

6 Zarządzanie uprawnieniami

6.2 Właściciel

6.3 Specjalista

6.4 Użytkownik

6.6 Produkty na kod

6.7 Wł./Wył. ekspresu

W zależności od konfiguracji posiadanego ekspresu poszczególne punkty menu mogą nie być wyświetlane.

10.4 Metody wprowadzania

Wł Nacisnąć przełącznik, aby przełączyć opcje Tak/Nie wzgl. Wł./Wył. Widoczna wartość jest
wartością aktywną.

Nacisnąć strzałkę, aby wskazać wybór i wybrać opcję.

Przeciągnąć wartości na skali, aby ustawić parametry. Wartość w ramce jest wartością ak-
tywną.

Nacisnąć klawiaturę, aby wprowadzić tekst oraz wartości liczbowe.

10.5 Menu 0 Uruchomienie

10.5.1 Punt menu 0.10 Informacje o systemie

Menu serwisowe
0 Uruchamianie

0.10 Informacje o systemie

Tutaj znajdują się dane dotyczące wersji sprzętu i oprogramowania ekspresu.

10.6 Menu 1 Ustawienia ekspresu
W menu 1 Ustawienia ekspresu można dostosować posiadany ekspres do kawy do własnych potrzeb. W tym celu na-
stępne są wymienione poniżej możliwości.

– Ustawianie języka
– Ustawianie trybu obsługi
– Przypisywanie przycisków wyboru
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– Ustawianie czyszczenia
– Wprowadzanie ustawień temperatury

10.6.1 Punkt menu 1.1 Język

1 Ustawienia ekspresu
1.1 Język

Moje ustawienia

Parametr Zakres wartości Uwagi

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

– Język jest przełączany natychmiast w interfejsie użyt-
kownika

– Wartość domyślna: DE (niemiecki)

10.6.2 Punkt menu 1.2 Tryb obsługi

1 Ustawienia ekspresu
1.2 Tryb obsługi

Moje ustawienia

Tryb obsługi

>

Parametr Zakres wartości Uwagi

–
– ()

– 4
– 9
– 16

– Liczba wyświetlanych równocześnie produktów
– Domyślnie: 4

–
–

Domyślnie:

–
–

– : Wszystkie wybrane produkty są wydawane bez do-
datkowego naciskania przycisku

– : Wydanie każdego produktu wymaga naciśnięcia
przycisku Start

– Domyślnie:

1–10 sekund – Pojawia się, jeśli włączono
– Wielkość kroku: 1

–
–
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Parametr Zakres wartości Uwagi

Wyświetlenie przedmuchu dyszy
pary

–
–

Domyślnie:

Scenariusz akcji > Samoobsługa

Parametr Zakres wartości Uwagi

Scenariusz akcji – Samoobsługa
– (Obsługa)

Tryb obsługi – Quick Select
– Inspire Me

– Domyślnie: Quick Select
– W trybie samoobsługi można wybrać Quick Select lub

Inspire Me (Inspire Me niedostępny do A400).

Produkty na stronie – 6
– 12
– 20

– Liczba wyświetlanych równocześnie produktów
– Domyślnie: 6

Dopasowanie napojów – Tak
– Nie

– Opcja dopasowania wybranego napoju za pomocą
przycisków wyboru dla klientów korzystających z try-
bu samoobsługi

– Domyślnie: Nie
Obrazy klienta – Tak

– Nie
– Aktywacja obrazów klienta
– Do trybu Samoobsługa, tryb obsługi Quick Select
– Domyślnie: Nie

> Indywidualny

Parametr Zakres wartości Uwagi

Indywidualny Jeśli konfiguracja została zaimportowana w Trybie indywi-
dualnym (Advanced Mode), w tym punkcie menu nie ma
możliwości przeprowadzenia konfiguracji.

Opcje

Parametr Zakres wartości Uwagi

–
–

– Za pomocą opcji można zablokować wybrane pro-
dukty

– Produkty na kod można pobierać wyłącznie po wpi-
saniu kodu PIN (patrz rozdz. 6. Zarządzanie upraw-
nieniami, str. 105)

– Wartość domyślna: Nie

Ukryj przycisk anulowania – Tak
– Nie

– Wyświetlanie przycisku anulowania produktu
– Domyślnie: Nie

Sygnał akustyczny - przygo-
towanie produktu

– Tak
– Nie

Sygnał, gdy produkt jest gotowy.

Sygnał akustyczny - komu-
nikat o błędzie

– Tak
– Nie

Sygnał akustyczny co 3 sekundy w razie braku jednego
ze składników
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10.6.3 Punkt menu 1.3 Przyciski wyboru

1 Ustawienia ekspresu
1.3 Przyciski wyboru

Moje ustawienia

Parametr Zakres wartości Uwagi

–
–
–
–
–
– Aromat 1–3
–
–
–

– W menu serwisowym maks. 12 przycisków wyboru
można przypisać do różnych opcji produktu. Opcje
produktu są wyświetlane w stanie Drink Selection

– W przypadku maksymalnie ośmiu skonfigurowanych
przycisków wyboru przyciski 1-4 są wyświetlane z le-
wej, a pozostałe przyciski z prawej strony

– W przypadku konfiguracji więcej niż ośmiu przyci-
sków wyboru, przyciski 1–6 są wyświetlane z lewej,
a pozostałe przyciski z prawej strony

– W przypadku dziewięciu i więcej przycisków są one
wyświetlane w pomniejszeniu

Zalecane:

– Przyciski wyboru z lewej strony: wybór wielkości na-
poju.

– Przyciski wyboru z prawej strony: wybór ustawień
dodatkowych.

–
–
–

– Domyślnie: : opis odpowiada nazwie wybranej opcji
produktu.

– : własny opis przycisków wyboru.
– : wyłączanie opisu.

Kwota – Zapisywanie dopłaty za opcję.
– Cena łączna jest obliczana przez ekspres
– Domyślnie: 0,00

Nr PLU – Zapisywanie kodu PLU do obliczania ceny (jeśli uży-
wane są kody PLU).

– Domyślnie: 0

10.6.4 Punkt menu 1.4 Czyszczenie

1 Ustawienia ekspresu
1.4 Czyszczenie

Moje ustawienia

Parametr Zakres wartości Uwagi

Brzęczyk – Tak
– Nie

Wezwanie akustyczne do działania podczas czyszczenia.

– Nie: sygnał akustyczny nie jest aktywny.
– Tak: sygnał akustyczny jest aktywny.
– Domyślnie: Nie
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10.6.5 Punkt menu 1.7 Temperatury

1 Ustawienia ekspresu
1.7 Temperatura

Moje ustawienia

W tych ustawieniach należy uwzględnić warunki w miejscu ustawienia ekspresu, temperaturę otoczenia oraz inten-
sywność korzystania z ekspresu.

Parametr Zakres wartości Uwagi

–20 do +20 – Temperaturę podgrzewacza kawy ustawia na począt-
ku serwisant

– Ustawioną temperaturę można dopasować procen-
towo suwakiem.

–20 do +20 – Temperaturę podgrzewacza pary ustawia na począt-
ku serwisant

– Ustawioną temperaturę można dopasować procen-
towo suwakiem.

–20 do +20 – Temperaturę podgrzewacza gorącej wody ustawia na
początku serwisant

– Ustawioną temperaturę można dopasować procen-
towo suwakiem

10.6.6 Punkt menu 1.11 Aromat

1 Ustawienia ekspresu
1.11 Aromat

Moje ustawienia

Parametr Zakres wartości Uwagi

–
–

– : Produkty z aromatem są liczone
– : Produkty z aromatem nie są liczone
– Wartość domyślna: Nie

Syrop 1-3

Parametr Zakres wartości Uwagi

Syrop 1–3 Lista rodzajów syropów – Podczas ustawiania napojów w późniejszym czasie
dostępne będą wyłącznie wybrane tutaj rodzaje syro-
pów

– W przypadku wyboru opcji Określone przez użytkow-
nika istnieje możliwość dowolnej nazwy rodzajów sy-
ropu

Nazwa syropu 1–3 Określone przez użytkowni-
ka

Dla rodzajów syropów można wprowadzić własne nazwy

Wskazówka: wprowadzone ręcznie rodzaje syropów nie
są przełączane w przypadku zmiany języka
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Parametr Zakres wartości Uwagi

Pozostało niewiele syropu 0–5000 ml – Wprowadzenie pozostałej ilości, przy której pojawia
się komunikat Rodzaj syropu 1 prawie się skończył

– Domyślnie: 200 ml

Syrop pusty 0–5000 ml – Wprowadzenie pozostałej ilości, przy której pojawia
się komunikat Brak rodzaju syropu 1. Dany rodzaj sy-
ropu jest następnie zablokowany

– Domyślnie: 10 ml

10.6.7 Punkt menu 1.14 Oświetlenie krawędzi

1 Ustawienia ekspresu
1.14 Oświetlenie krawędzi

Moje ustawienia

Parametr Zakres wartości Uwagi

–
– Czerwony, Zielo-

ny, Niebieski, Żół-
ty, Cyjan, Magen-
ta, Biały

–
–
–

– Wyłączone: brak oświetlenia krawędzi
– Czerwony, Zielony itd.: krawędzie są oświetlone w

wybranym kolorze
– Miganie: światło migające
– Przebieg kolorów: kolor zmienia się
– Zdefiniowane przez użytkownika: kolory definiuje się

indywidualnie poprzez wprowadzenie wartości RGB
– Domyślnie: przebieg kolorów

0–100 % Wprowadzenie wartości RGB dla koloru zdefiniowanego
przez użytkownika

–
–

– Tak: sygnalizacja błędów na oświetleniu krawędzi ak-
tywna

– Nie: brak sygnalizacji błędów na oświetleniu krawę-
dzi

10.7 Menu 2 Ustawienia napojów
Każdy produkt można zapisać w trzech wersjach zdefiniowanych przez użytkownika. Oryginału nie można zmienić.

Wyświetlane są tylko parametry mające znaczenie dla produktu.

Wartości w procentach odnoszą się do wartości domyślnej.

Wskazówki dotyczące ustawiania parametrów można znaleźć w rozdziale Pomoc w przypadku problemów z jakością
produktów [} 75].

Wszystkie wartości ustawione w menu 2 są zapisywane w konfiguracji i można je ponownie zaimportować.
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1

2

3 7

4

56

Ogólne Kawa ...

Test

Wstecz Zapisz

Ilość zaparzana
Ilość wody

Ilość kawy mielonej

Młynek 1

Młynek 2

1 Wybór wersji 2 Wybór sekcji

3 Zapisywanie ustawień 4 Wybór produktu

5 Zatwierdzanie wersji 6 Przygotowywanie produktu testowego

7 Ustawianie parametrów

Ustawienia napojów

Żądana czynność Punkt menu Informacja/polecenie Numer

Wybór produktu Wybrać definiowany produkt za pomocą strzałek
wyboru, a następnie wybrać edytowaną wersję

4, 1

Zmiana nazwy produktu Ogólne Wprowadzanie nazwy produktu i wybór tekstu dla
produktu

2, 7

Dopasowanie ceny (dostępne tyl-
ko przy aktywnym rozliczaniu)

Ogólne Określanie kodów PLU, cen i żetonów, wybór opcji
Gratis

7

Dostosowywanie ilości wody,
młynków, ilości parzenia wstępne-
go i ciśnienia

Kawa Dostosowywanie parametrów 2, 7

Dostosowywanie ilości mleka Mleko Dostosowywanie procentowej ilości mleka 2, 7

Dostosowywanie ilości piany Piana Dostosowywanie procentowej ilości piany 2, 7

Przygotowywanie produktu testo-
wego

Test Za pomocą przycisku Test pobrać produkt ze zmie-
nionymi ustawieniami

6

Przypisać wersję napoju, która
będzie przygotowywana w przy-
padku wyboru tego produktu

Wybrać wersję, a następnie zatwierdzić za pomocą
znacznika

1, 5

Zapisywanie ustawień napoju Zapisz 3
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Zobacz również

2 Pomoc w przypadku problemów z jakością produktów [} 75]

10.8 Menu 3 Data i godzina

10.8.1 Punkt menu 3.2 Data i godzina

Moje ustawienia
3 Data i godzina

3.2 Data i godzina

Parametr Zakres wartości Uwagi

–
–

0–31 Ustawianie dnia

0–12 Ustawianie miesiąca

0–63 Ustawianie roku

0–23/0–11 Ustawianie godziny

0–59 Ustawianie minut

Lista wyboru stref czaso-
wych

– Wybór strefy czasowej z listy
– Domyślnie: UTC+0100 (Europa) Zurych

10.8.2 Punkty menu 3.3–3.6 Zegar sterujący 1–4

Moje ustawienia
3 Data i godzina

3.3 Zegar sterujący 1

Moje ustawienia
3 Data i godzina

...

Automatyczne włączanie

Parametr Zakres wartości Uwagi

Aktywny – Tak
– Nie

Włączanie lub wyłączanie zegara sterującego

Godzina 0–23/0–11 Wybór godziny włączenia (godzina)

Minuta 0–59 Wybór godziny włączenia (minuta)
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Parametr Zakres wartości Uwagi

poniedziałek, wtorek środa,
czwartek, piątek, sobota,
niedziela

– Tak
– Nie

Aktywacja lub dezaktywacja zegara sterującego

Automatyczne wyłączanie

Parametr Zakres wartości Uwagi

Aktywny – Tak
– Nie

Włączanie lub wyłączanie zegara sterującego

Godzina 0–23/0–11 Wybór godziny wyłączenia (godzina)

Minuta 0–59 Wybór godziny wyłączenia (minuta)

poniedziałek, wtorek środa,
czwartek, piątek, sobota,
niedziela

– Tak
– Nie

Aktywacja lub dezaktywacja zegara sterującego

10.9 Menu 4 Wartości odżywcze

10.9.1 Punkt menu 4.1 Mleko

Moje ustawienia
4 Wartości odżywcze

4.1 Mleko

Rodzaj mleka 1/rodzaj mleka 2

Wartości odżywcze na 100 ml

Parametr Zakres wartości Uwagi

Ilość Wprowadzić zawartość cukru w g na 100 ml

Ilość Wprowadzić zawartość tłuszczu w %

Ilość Wprowadzić zawartość białka w g na 100 ml

Ilość Wprowadzić wartość kaloryczną w kilokaloriach (kcal)

[Lista najczęstszych alerge-
nów i składników]

–
–

– Wprowadzić składniki lub alergeny zastosowanego
rodzaju mleka

– Wartość domyślna: Nie

Określone przez użytkowni-
ka

Wprowadzić składniki lub alergeny, których nie ma na li-
ście
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10.9.2 Punkt menu 4.2 Aromat

Moje ustawienia
4 Wartości odżywcze

4.2 Flavor

Syrop 1-3

Wartości odżywcze na 100 ml

Parametr Zakres wartości Uwagi

Ilość Wprowadzić zawartość cukru w g na 100 ml

Ilość Wprowadzić zawartość tłuszczu w %

Ilość Wprowadzić zawartość białka w g na 100 ml

Ilość Wprowadzić wartość kaloryczną w kilokaloriach (kcal)

[Lista najczęstszych alerge-
nów i składników]

–
–

– Wprowadzić składniki lub alergeny zastosowanego
rodzaju mleka

– Wartość domyślna: Nie

Określone przez użytkowni-
ka

Wprowadzić składniki lub alergeny, których nie ma na li-
ście

10.9.3 Punkt menu 4.3 Kawa mielona

Moje ustawienia
4 Wartości odżywcze

4.3 Proszek

Pozycja dozownika proszku 3/4

Wartości odżywcze na 100 ml

Parametr Zakres wartości Uwagi

Ilość Wprowadzić zawartość cukru w g na 100 ml

Ilość Wprowadzić zawartość tłuszczu w %

Ilość Wprowadzić zawartość białka w g na 100 ml

Ilość Wprowadzić wartość kaloryczną w kilokaloriach (kcal)
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Parametr Zakres wartości Uwagi

[Lista najczęstszych alerge-
nów i składników]

–
–

– Wprowadzić składniki lub alergeny zastosowanego
rodzaju mleka

– Wartość domyślna: Nie

Określone przez użytkowni-
ka

Wprowadzić składniki lub alergeny, których nie ma na li-
ście

10.10 Menu 6 Zarządzanie uprawnieniami
Zarządzanie uprawnieniami umożliwia przypisywanie różnych kodów PIN do różnych zadań i ról. Można zdefiniować
trzy poziomy uprawnień dostępu do poziomu konserwacji (właściciel, specjalista i użytkownik).

Punkt menu Kod PIN (domyślny)

6.2 Właściciel 1111

6.3 Specjalista 2222

6.4 Użytkownik 7777

6.6 Produkty na kod 8888

6.7 Wł./Wył. ekspresu 9999

10.10.1 Punkt menu 6.2 Właściciel

Moje ustawienia
6 Zarządzanie uprawnieniami

6.2 Właściciel

Parametr Zakres wartości Uwagi

– Uprawnienia: dostęp do sekcji ;
– Domyślny PIN: 1111

–
–

– : PIN jest ustawiony i jest używany
– : PIN nie jest używany

10.10.2 Punkt menu 6.3 Specjalista

Moje ustawienia
6 Zarządzanie uprawnieniami

6.3 Specjalista

Parametr Zakres wartości Uwagi

– Uprawnienia: ograniczony dostęp do sekcji , spraw-
dzanie stanu licznika produktów

– Domyślny PIN: 2222

–
–

– : PIN jest ustawiony i jest używany
– : PIN nie jest używany
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10.10.3 Punkt menu 6.4 Użytkownik

Moje ustawienia
6 Zarządzanie uprawnieniami

6.4 Użytkownik

Parametr Zakres wartości Uwagi

– Brak dostępu do sekcji , sprawdzania stanu licznika
produktów, sprawdzania

– Domyślny PIN: 7777

–
–

– : PIN jest ustawiony i jest używany
– : PIN nie jest używany

10.10.4 Punkt menu 6.6 Produkty na kod

Moje ustawienia
6 Zarządzanie uprawnieniami

6.6 Produkty na kod

Parametr Zakres wartości Uwagi

–
–

– : PIN jest ustawiony i jest używany do produktów z
kłódką

– : PIN nie jest używany

10.10.5 Punk menu 6.7 Wł./Wył. ekspresu

Moje ustawienia
6 Zarządzanie uprawnieniami

6.7 Wł./Wył. ekspresu

Parametr Zakres wartości Uwagi

–
–

– : PIN jest ustawiony i jest używany
– : PIN nie jest używany
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11 PERSONALIZACJA I PRZESYŁANIE DANYCH
11.1 Przegląd

To menu zawiera następujące możliwości:

– Wykorzystywanie dostępnych materiałów multimedialnych Franke do napojów, wygaszaczy ekranu lub jako no-
śników reklamy

– Wczytywanie własnych materiałów multimedialnych do ekspresu i przeglądanie ich
– Wykorzystywanie własnych materiałów multimedialnych do napojów, wygaszaczy ekranu lub jako nośników re-

klamy
– Konfigurowanie różnych trybów obsługi oraz wygaszaczy ekranu
– Wykonywanie kopii zapasowej ustawień
– Wykonywanie regularnych kopii zapasowych ustawień ekspresu na nośniku pamięci USB
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11.2 Drzewo menu Personalizacja i przesyłanie danych

Personalizacja i przesyłanie danych

1 Zarządzaj moimi mediami

1.1 Wczytaj media

1.2 Utwórz kopię mediów

1.3 Nośniki reklamy

1.4 Obrazy produktów

1.5 Wygaszacz ekranu

1.6 Pliki audio

1.7 Wysuń pamięć USB

1.8 Utwórz strukturę katalogów

2 Dopasuj widok

2.1 Aktywuj napoje

2.2 Karuzela obrazów

2.3 Wygaszacz ekranu

2.4 Mój wygaszacz ekranu

2.5 Karty menu

2.6 Nośniki reklamy

2.7 Moje nośniki reklamy

2.8 Sekwencje audio

2.9 Moje sekwencje audio

2.10 Sortowanie Quick Select

2.11 Sortowanie Cash Register

2.12 Moje obrazy produktów

2.13 Konfiguracja aplikacji

3 Utwórz/wczytaj kopię
bezpieczeństwa

3.1 Utwórz kopię bezpieczeństwa

3.2 Wczytaj kopię bezpieczeństwa

3.3 Utwórz kopię plików XML



11 | Personalizacja i przesyłanie danych Franke Kaffeemaschinen AG

68 Instrukcja obsługi

Za pomocą funkcji 4 Ustaw wartości domyślne można zresetować wybrane parametry do wartości domyślnych.

Punkty menu 5 Import FPC, 6 Import PKT i 7 Import MMK są aktywowane, gdy podłączona jest pamięć USB z aktual-
nymi zasobami (FPC, PKT lub MMK).

8 Wysuń pamięć USB służy do bezpiecznego usuwania nośnika pamięci USB. Jeśli pamięć USB jest zalogowana,
punkt menu jest wyświetlany na zielono, w pozostałych przypadkach na pomarańczowo.

Punkt menu 9 Pakiety aktualizacji jest aktywny, jeśli ekspres do kawy ma połączenie z IoT.

Funkcje multimedialne są dostępne tylko w trybach pracy Inspire Me (jeśli jest dostępny) i Quick Select.

Funkcje audio są dostępne tylko w modelu A1000.

11.3 Przechodzenie do poziomu konserwacji

Espresso Cappuccino

1. Nacisnąć logo Franke.

2. Wpisać PIN. Kody PIN [} 53]

3. Nacisnąć przycisk OK.

Moje ustawienia

Personalizacja i przesyłanie danych

Czyszczenie i konserwacja

4. Wybrać menu.

11.4 Wymagania dot. mediów własnych

Media Obrazy reklamowe (nośniki
reklamy)

Zdjęcia produktów Wygaszacz ekranu

Wielkość 800 x 600 pikseli 430 x 274 pikseli 800 x 600 pikseli

Formaty danych PNG 24-bity PNG 24-bity i ew. kanał alfa
8-bitów

PNG 24-bity

Miejsce zapisu w pamięci
USB

QML-Files\rc\custom\ima-
ges

QML-Files\rc\custom
\drinks

QML-Files\rc\custom
\screensavers

11.5 Wymagana struktura folderów w pamięci USB
Aby ekspres bez problemu rozpoznawał media użytkownika, konieczne jest zachowanie określonej struktury folde-
rów.
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1. Należy utworzyć strukturę folderów i zapisać ją.
Wówczas foldery będą szybko dostępne.

2. Strukturę folderów można również wygenerować
automatycznie. W tym celu należy skorzystać
z punktu menu 1.8 Utwórz strukturę katalogów.

Struktura folderów

[Dysk]\

QML-Files\

rc\

custom\

drinks

images

screensavers

11.6 Wczytywanie lub usuwanie własnych mediów
Proces wczytywania przebiega w identyczny sposób dla wszystkich mediów.

Dostępne miejsce w pamięci: 50 MB

Obrazy na nośniku pamięci USB muszą być zapisane w wymaganej strukturze katalogów, mieć właściwy format da-
nych i odpowiedni rozmiar. Patrz Wymagania dot. mediów własnych.

Żądana czynność Punkt menu Informacja/polecenie

Wczytywanie mediów do
ekspresu

1.1 Wczytaj media – Włożyć pamięć USB z wymaganą strukturą folde-
rów

– W rozwijanym menu wybrać rodzaj medium:No-
śniki reklamy/Obrazy produktów/Wygaszacz ekra-
nu/Pliki audio)

– Wybrać media metodą przeciągnij i upuść
– Nacisnąć przycisk Zapisz

Tworzenie kopii zapasowej
mediów ekspresu

1.2 Utwórz kopię mediów – Włożyć nośnik pamięci USB
– Wybrać typ mediów
– Zapisać na nośniku pamięci USB pojedyncze lub

wszystkie media

Usuwanie mediów 1.3 Nośniki reklamy

1.4 Obrazy produktów

1.5 Wygaszacz ekranu

1.6 Pliki audio (A1000)

– Otworzyć żądane menu
– Wybrać niepotrzebne już media

Wybrać niepotrzebne już media i usunąć
je, naciskając przycisk Usuń

– Przeciągnąć medium z listy wyboru na dole na
medium znajdujące się u góry:

Dotychczasowe medium zostanie zastąpione
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11.7 Korzystanie z własnych nośników reklamy

11.7.1 Konfigurowanie własnych nośników reklamy
Punkt menu 2.7 Moje nośniki reklamy

Aktywowane nośniki reklamy można włączyć w odniesieniu do każdego napoju w punkcie menu > .

Żądana czynność Punkt menu Informacja/polecenie

Korzystanie z mediów – Dotknąć w dolnej części ekranu medium, które ma
być użyte

– Przeciągnąć medium do góry

Usuwanie użytych mediów – Dotknąć w górnej części ekranu medium, które nie
będzie więcej używane

– Przeciągnąć medium na dół

Podgląd wyboru – Wybrać punkt menu , aby skontrolować wybór

Aktywuj nośnik reklamy – Wybrać polecenie , aby aktywować nośniki reklamy

Zobacz również

2 Wymagania dot. mediów własnych [} 68]

11.7.2 Przypisywanie własnych obrazów produktów

Do każdego dostępnego produktu należy przyporządkować obraz.

Obrazy można aktywować w punkcie menu Moje ustawienia > Ustawienia ekspresu > Tryby obsługi.

Produkty, do których nie jest przypisany żaden obraz, będą wyświetlane bez obrazu.

Można korzystać z obrazów Franke lub własnych, jednak nie można łączyć obu typów obrazów.

Żądana czynność Punkt menu Informacja/polecenie

Wybierz obraz – Nacisnąć obraz
– Nacisnąć polecenie Wybierz obraz

Usuń obraz – Nacisnąć obraz
– Nacisnąć przycisk Usuń obraz

Zobacz również

2 Wymagania dot. mediów własnych [} 68]

11.8 Konfiguracja aplikacji
Parametr Zakres wartości Uwagi

Wersja Przykład: 02.30 Wyświetlanie aktualnej wersji

Standardowy język Wyświetlanie ustawionego języka standardowego. Eks-
pres przełącza się ponownie na ten język po upływie
ustawionego czasu oczekiwania.
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11.8.1 Ustawienia języka

Parametr Zakres wartości Uwagi

Przełączanie języka – Tak
– Nie

Aktywacja/dezaktywacja przełączania języka

Timeout przełączania języka 20–120 s Czas oczekiwania, po którym ekspres do kawy zostanie
ponownie przełączony na standardowy język ustawiony w
menu 1 Ustawienia ekspresu/1.1 Język

Język 1–6 – Język 1: Wyskaku-
jąca lista z do-
stępnymi języka-
mi/flagami

– ...
– Język 6: Wyskaku-

jąca lista z do-
stępnymi języka-
mi/flagami

Klient widzi flagi maksymalnie 6 skonfigurowanych języ-
ków. Za pomocą tych flag klient może przełączyć język
standardowy na żądany język.

11.8.2 Ustawienia wartości odżywczych

Parametr Zakres wartości Uwagi

Pokaż wartości odżywcze – Tak
– Nie

– Aktywacja/dezaktywacja wyświetlania wartości od-
żywczych

– Wartości odżywcze można wprowadzić w rozdziale
Menu 4 Wartości odżywcze [} 62]

Inne wartości odżywcze Możliwość wprowa-
dzenia dowolnego
tekstu

11.8.3 Sposoby płatności

Parametr Zakres wartości Uwagi

Wybór – Monety
– Karta kredytowa
– Karta klienta
– Płatność zbliże-

niowa kartą
– Telefon komórko-

wy
– Banknoty

Wyświetl okno wyskakujące – Tak
– Nie

Aktywacja/dezaktywacja Okno wyskakujące z rozlicze-
niem
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11.8.4 Sortowanie napojów

Parametr Zakres wartości Uwagi

Wybierz schemat sortowania – Napełnienie krat-
ki

– Zastosuj pozycję
wyświetlania z
POP

Pozycja wyświetlania napojów:

– Wypełnij siatkę: Napoje są rozmieszczone bez prze-
rwy od lewej do prawej strony.

– Zastosuj pozycję wyświetlania z POP: Napoje są wy-
świetlane zgodnie z ich pozycją w POP (Product Of-
fering Package). Może to prowadzić do powstania
luk w siatce.

11.9 Utwórz/Wczytaj kopię bezpieczeństwa

11.9.1 Zapis danych

Żądana czynność Punkt menu Informacja/polecenie

Eksport konfiguracji me-
diów

– Eksport konfiguracji
– Tworzenie kopii mediów Franke
– Tworzenie kopii własnych mediów
– Wysuń pamięć USB

11.9.2 Wczytywanie danych

Żądana czynność Punkt menu Informacja/polecenie

Eksport konfiguracji me-
diów

– Wczytywanie danych z kopii zapasowej (konfigura-
cja, materiały multimedialne Franke, własne materia-
ły)

– Wysuń pamięć USB

11.9.3 Zapisz pliki XML

Żądana czynność Punkt menu Informacja/polecenie

Zapisz pliki XML Eksport danych eksploatacyjnych, np. dotyczących kon-
serwacji, protokołów błędów, a także liczników produk-
tów i własnych liczników ekspresu

11.10 Przywracanie wartości domyślnych

Żądana czynność Punkt menu Informacja/polecenie

Ustawianie wartości do-
myślnych

Przywracanie wartości domyślnych w wybranych sek-
cjach
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12 USUWANIE BŁĘDÓW
12.1 Komunikaty o błędach

W przypadku usterki ekspres wyświetla komunikat o błędzie, zawierający wskazówki dotyczące usunięcia usterki.

Tryb obsługi
W trybie z obsługą błąd sygnalizowany jest kolorowym symbolem. Nacisnąć symbol w celu uzyskania dalszych infor-
macji.

10:53
2017-10-16

Uzupełnij mleko

Zamknij

2018-09-06
11:35

Komunikat z instrukcją postępowania

Tryb samoobsługi
 W trybie samoobsługowym błąd jest sygnalizowany za pomocą kolorowego trójkąta w prawym górnym rogu panelu
obsługi. Nacisnąć symbol w celu uzyskania dalszych informacji.

10:53
2017-10-16

Poinformuj personel.

Zamknij

Wewnętrzny zbiornik na wodę
prawie pusty

2018-09-06
11:35

Komunikat z instrukcją dla klienta

Jeśli błąd obejmuje cały system, komunikaty o błędach wyświetlane są automatycznie. W przypadku poważnych błę-
dów należy ponownie uruchomić ekspres.

a W celu ponownego uruchomienia należy wyłączyć ekspres wyłącznikiem głównym .

b Zaczekać minutę i ponownie włączyć ekspres.

c Jeśli ekspres nie uruchamia się, sprawdzić zasilanie elektryczne.

d Skontaktować się z serwisantem, jeśli nie można uruchomić ponownie ekspresu lub gdy nie można usunąć błę-
du.
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12.1.1 Kody kolorystyczne komunikatów o błędach

Tymczasowe przerywanie

System działa nadal bez ograniczeń

System działa z ograniczeniami

Wybrane lub wszystkie zasoby są zablokowane

12.2 Wskazówki dotyczące przygotowywania dobrych napojów kawowych

WSKAZÓWKA
Zła jakość napojów
Olej z ziaren kawy osadza się po stronie wewnętrznej zbiornika na kawę ziarnistą w postaci cienkiej warstwy oleju.
Osadzony olej ulega szybkiemu starzeniu i pogarsza smak napoju.

a Należy codziennie usuwać warstwę oleju po stronie wewnętrznej zbiornika na kawę ziarnistą.

b Do tego celu należy używać suchej lub też zwilżonej wodą szmatki.

c Nie stosować środków czyszczących, ponieważ mogą one zmieniać smak kawy.

Olejki aromatyczne ziaren kawy ulatniają się w zbiorniku na kawę ziarnistą w następstwie oddziaływania ciepła oraz
wymiany powietrza. Jakość pogarsza się już po upływie 3 godzin.

a Ziarna kawy nie mogą ulec zawilgoceniu.

b Otwarte opakowanie kawy ziarnistej należy zamykać w szczelny sposób.

c Ziaren kawy nie należy przechowywać w lodówce lub zamrażarce.

d Należy wsypywać tylko tyle ziaren kawy do pojemnika na kawę ziarnistą, ile zostanie zużytych w ciągu następ-
nych 3 godzin.
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12.3 Pomoc w przypadku problemów z jakością produktów
Problem Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

Kawa ma mdły smak Za grubo zmielona kawa Ustawić drobniejsze mielenie (patrz Regula-
cja stopnia zmielenia)

Zbyt mało kawy Zwiększyć ilość kawy

Za niska temperatura Podnieść temperaturę

Kawa jest przeterminowana Użyć świeżej kawy

Pojemnik na kawę ziarnistą jest niepra-
widłowo zablokowany

Sprawdzić blokadę pojemnika na kawę ziarni-
stą (patrz Opróżnianie pojemnika na kawę
ziarnistą, Regulacja stopnia zmielenia)

Kawa ma dziwny smak Niewłaściwe zmielenie Skontaktować się z serwisem

Małe zużycie kawy Wsypać małą ilość kawy ziarnistej do pojem-
nika na kawę ziarnistą

Zepsuta kawa ziarnista Wymienić kawę ziarnistą

Resztki środka czyszczącego Wypłukać ekspres

Brudna filiżanka Sprawdzić zmywarkę

Zła jakość wody (chlor, twardość itp.) Sprawdzić jakość wody (patrz Jakość wody
[} 29])

Kawa ma gorzki smak Za wysoka temperatura Obniżyć temperaturę kawy

Zbyt drobno zmielona kawa Ustawić grubszy stopień zmielenia kawy
(patrz Opróżnianie pojemnika na kawę ziarni-
stą, Regulacja stopnia zmielenia)

Za mała ilość kawy Zwiększyć ilość kawy

Kawa zbyt mocno palona Użyć kawy o niższym stopniu palenia

Kawa ma kwaśny smak Za niska temperatura Zwiększyć temperaturę kawy

Kawa zbyt słabo palona Użyć kawy o wyższym stopniu palenia

Za grubo zmielona kawa Ustawić drobniejszy stopień zmielenia kawy
(patrz Opróżnianie pojemnika na kawę ziarni-
stą, Regulacja stopnia zmielenia)

Konsystencja produktów
z proszku

Zbyt duża gęstość Używać mniej proszku i więcej wody

Zbyt mała gęstość Używać więcej proszku i mniej wody

Proszek grudkowaty lub wilgotny Wyczyścić i wysuszyć system proszku

Smak produktów z proszku Za słodkie Używać mniej proszku i więcej wody

Za mało słodkie Używać więcej proszku i mniej wody

Dziwny smak Wyczyścić system proszku

Zobacz również

2 Regulacja stopnia zmielenia [} 35]
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13 WYŁĄCZANIE Z EKSPLOATACJI
13.1 Przygotowywanie wyłączenia z eksploatacji

1.  Wykonać automatyczne czyszczenie ekspresu.
Czyszczenie [} 45]

2. Opróżnić pojemnik na kawę ziarnistą i na kawę
mieloną.

3. Wyczyścić pojemnik na kawę ziarnistą i na kawę
mieloną.

4. Opróżnić pojemnik na mleko.

5. Wyczyścić pojemnik na mleko oraz pokrywę po-
jemnika.

6. Wyczyścić przewód doprowadzający mleko we-
wnątrz za pomocą szczotki.

7. Wyczyścić filtr ssący za pomocą szczotki we-
wnętrznej.

8. Oczyścić adapter odwracany

13.2 Tymczasowe wyłączenie z eksploatacji (na okres do 3 tygodni)
ü Ekspres pozostaje na miejscu eksploatacji.

1. Włączyć tryb energooszczędny.

2. Odłączyć ekspres od zasilania.

3. W przypadku przyłącza wody zamknąć dopływ
wody.

4. Oczyścić urządzenia dodatkowe.

5. Wyłączyć urządzenia dodatkowe i odłączyć je od
zasilania.

13.3 Wyłączanie z eksploatacji na dłuższy czas

WSKAZÓWKA
Ograniczenie zdolności działania w przypadku długotrwałego wyłączenia z eksploatacji oraz prze-
chowywania
W przypadku późniejszego ponownego uruchomienia niezbędne jest skorzystanie z pomocy serwisu. Przed przystą-
pieniem do wydawania produktów ekspres musi zostać poddany konserwacji, zainstalowany i wyczyszczony.

a Skontaktować się z serwisem firmy Franke w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego wyłączenia
z eksploatacji i przechowywania.

b Zlecić serwisantowi usunięcie opróżnienie ekspresu.

c W przypadku okresu przechowywania wynoszącego ponad 6 miesięcy, podczas ponownego uruchamiania może
być konieczna naprawa.
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13.4 Transport i przechowywanie
Podczas transportu oraz w trakcie przechowywania należy chronić ekspres przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz niekorzystnymi warunkami otoczenia.

Chronić ekspres przed następującymi czynnikami:

– wstrząsami
– kurzem
– promieniami słonecznymi
– upadkami i przewróceniem się
– ześlizgnięciem się w trakcie transportu

Muszą być spełnione następujące warunki:

– Dopuszczalne temperatury w zakresie od -10 do +50°C
– Jeśli ekspres nie jest całkowicie opróżniony, nie może być przechowywany w ujemnych temperaturach
– Wilgotność względna powietrza: maks. 80%
– Wystarczająca stabilność i zamocowanie
– Ekspres ustawiony prosto
– Ekspres pusty, a system opróżniony
– Ekspres i osobne elementy zapakowane, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie

13.5 Ponowne uruchamianie po dłuższym okresie przechowywania lub
przestoju

WSKAZÓWKA
Szkody powstałe podczas przestoju
W przypadku czasu przechowywania lub czasu przestoju dłuższego niż 6 miesięcy podzespoły mogą nie działać
w sposób nienaganny.

a Należy skontaktować się z serwisem w celu przeprowadzenia naprawy i ponownego uruchomienia ekspresu.
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14 UTYLIZACJA
Utylizacja materiałów eksploatacyjnych

– Kawę ziarnistą, kawę mieloną oraz fusy z kawy można poddać kompostowaniu.
– W związku z utylizacją niezużytego środka czyszczącego przestrzegać informacji podanych na opakowaniu tego

środka.
– Zutylizować płyny z pojemnika do czyszczenia lub też z tacki ociekowej do systemu kanalizacyjnego.

Utylizacja ekspresu oraz urządzeń

Urządzenie jest zgodne z europejską dyrektywą 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), i nie wolno wyrzucać go do zwykłego pojemnika na
śmieci.

Elementy elektroniczne należy utylizować oddzielnie.

Elementy z tworzywa sztucznego należy utylizować zgodnie z ich oznaczeniem.

Ekspres do kawy przenosić w dwie osoby.
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15 DANE TECHNICZNE
15.1 Wydajność wg DIN 18873-2:2016-02

Wydajność na godzinę Pobieranie pojedyncze

(Filiżanki/h)

Pobieranie podwójne

(Filiżanki/h)

Espresso 150 194

Kawa/Café crème 100 121

Wrzątek (200 ml) 164 -

Cappuccino 98 160

Latte macchiato 102 155

Kawa z mlekiem 124 186

Gorąca czekolada 111 -

15.2 Dane techniczne ekspresu do kawy
Masa 38 kg

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą Jeden młynek: 1 x 1,8 kg (pojemnik na kawę ziarnistą,
wysoki)

Dwa młynki:

2 x 1,2 kg (pojemnik na kawę ziarnistą, wysoki)

2 x 0,6 kg (pojemnik na kawę ziarnistą, niski)

Ilość napełnienia pojemnika na proszek Standard: 2 x 1 kg (pojemnik na proszek, wysoki)

Opcja: 2 x 0,6 kg (pojemnik na proszek, niski)

Podgrzewacz do wrzątku Pojemność: 0,9 l

Ciśnienie robocze: 800 kPa (8 barów)

Moc: 2,5 kW (1,8 kW przy bezpieczniku 10-A)

Podgrzewacz gorącej wody/pary Pojemność: 0,9 l

Ciśnienie robocze: 100 kPa (14,5 psi)

Moc: 2,5 kW (1,8 kW przy bezpieczniku 10-A)

Zbiornik na wodę (wewnętrzny) 4 l

Tacka ociekowa 3 l

Zbiornik zużytej wody (zewnętrzny) 16 l

Warunki otoczenia Wilgotność powietrza: maks. 80%

Temperatura otoczenia: 5–32°C

Poziom hałasu <70 dB(A)

15.3 Przyłącza elektryczne ekspresu do kawy
Typ Napięcie Przyłącze Moc Bezpiecznik Częstotliwość

A600
(FCS4043)

200 V 2L PE 2450 W 15 A 50–60 Hz

200–220 V 2L PE 2000–3100 W 15 A 60 Hz

200–220 V 2L PE 4500–5300 W 30 A 60 Hz
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Typ Napięcie Przyłącze Moc Bezpiecznik Częstotliwość

220 V 1L N PE 2400 W 16 A 50 Hz

220 V 2L PE 2400 W 16 A 50 Hz

220 V 2L PE 2600 W 16 A 60 Hz

220 V 3L PE 5600 W 32 A 60 Hz

230 V 1L N PE 2277 W 10 A 50 Hz

220–240 V 1L N PE 2100–2300 W 10 A 50–60 Hz

220–240 V 1L N PE 2400–2800 W 16 A 50–60 Hz

220–240 V 1L N PE 4500–5500 W 30 A 50–60 Hz

220–240 V 3L PE 5600–7900 W 30 A 50–60 Hz

380 V 3L N PE 6300 W 16 A 50 Hz

380 V 3L N PE 6300 W 16 A 60 Hz

380–415 V 3L N PE 6300–7500 W 16 A 50–60 Hz

15.4 Kabel sieciowy

Kraj Numer artykułu Wtyczka

BR 560.0006.378

(1Z365542)

BR 560.0006.384

(1Z365548)

BR 560.0006.528 ---

CH 560.0004.833

CH 560.0535.235

CH 560.0003.751

CH 560.0003.514

CN 560.0005.151

CN 560.0004.143

UE, CN 560.0004.939 ---

UE 560.0004.870

UE 560.0535.302
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Kraj Numer artykułu Wtyczka

UE 560.0003.753

UE 560.0003.513

UE, JP 560.0000.160 ---

UE, JP 560.0003.575 ---

GB 560.0004.870

GB 560.0003.752

JP 560.0004.226

Tajwan 560.0006.625

USA 560.0003.519 ---
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