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Прочитайте посібник з експлуатації, перш ніж працюва-
ти з машиною.

Зберігайте посібник поруч із машиною; у разі продажу
чи передачі машини передайте посібник користувачу з
машиною.
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1 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1.1 Використання за призначенням

1.1.1 Кавова машина
– Кавова машина A300 є комерційним пристроєм для приготування напоїв і може використовуватися на під-

приємствах громадського харчування, в офісах тощо.
– Кавова машина A300 призначена для обробки цільних кавових зерен, порошку, придатного для автоматич-

ного приготування напоїв, а також свіжого молока.
– Кавова машина A300 призначена для приготування напоїв відповідно до вимог цієї інструкції та технічних

характеристик.
– Кавова машина A300 призначена для використання в приміщеннях.

Зверніть увагу!
– Кавова машина A300 не призначена для використання просто неба.

1.1.2 Додаткові прилади

Холодильний блок
– Холодильний блок призначений тільки для зберігання молока, яке використовується для приготування кави

в кавовій машині. Використовуйте лише охолоджене молоко (2–5 °C).
– Використовуйте лише засіб для очищення молочної системи від компанії Franke.

Зверніть увагу!
– Після інших засобів для очищення в молочній системі можуть залишатися рештки.

1.2 Передумови користування кавовою машиною
– Машину A300 має використовувати спеціально навчений персонал.
– Кожен оператор машини A300 повинен прочитати та зрозуміти інструкцію. Це не стосується користування в

режимі самообслуговування.
– У випадку користування машиною в режимі самообслуговування потрібно постійно наглядати за її роботою,

щоб захистити користувачів від потенційних небезпек.
– Вводити машину A300 та додаткові прилади в експлуатацію дозволено лише тоді, якщо ви повністю прочи-

тали та зрозуміли цю інструкцію.
– Машину A300 та додаткові прилади заборонено використовувати, якщо ви не знайомі з їхніми функціями.
– Машину A300 заборонено використовувати, якщо пошкоджено з’єднувальні шланги чи кабелі машини A300

або додаткових приладів.
– Машину A300 заборонено використовувати, якщо машину A300 або додаткові прилади не очищено або не

заповнено як слід.

– Машину A300 або додаткові прилади заборонено використовувати дітям ві-
ком до 8 років.
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– Дітям і особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими мож-
ливостями дозволено використовувати машину A300 або додаткові прилади
лише під наглядом; забороняється бавитися з машиною A300 та додаткови-
ми приладами.

– Дітям заборонено чистити машину A300 або додаткові прилади.

1.3 Роз’яснення вказівок із безпеки за стандартом ANSI
Для захисту людей і матеріальних цінностей потрібно виконувати вказівки з безпеки.

Символ та сигнальне слово позначають ступінь небезпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ вказує на потенційну небезпеку. Якщо її не уникнути, це може призвести до
смерті або серйозних травм.

ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО вказує на потенційну небезпеку. Якщо її не уникнути, це може призвести до лег-
ких або середніх травм.

УКАЗIВКА
ВКАЗІВКА звертає увагу на ризик пошкодження машини.

1.4 Небезпеки під час використання кавової машини

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пожежі
Через електричне перевантаження кабелів живлення унаслідок виділення тепла може виникнути пожежа.

a) Не використовуйте для підключення кавової машини до електромережі розгалужувачі, трійники чи подовжу-
вачі.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом
Пошкоджені кабелі живлення, проводи або штепсельні з’єднання можуть призвести до ураження електричним
струмом.

a) Не підключайте пошкоджені кабелі живлення, проводи або штепсельні з’єднання до електромережі.

b) Замініть пошкоджені кабелі живлення, проводи або штепсельні з’єднання. 
Якщо кабель живлення нероз'ємний, зверніться до служби технічної підтримки. Якщо кабель живлення
роз'ємний, замовте та використайте новий, оригінальний кабель.

c) Машина та її кабель живлення мають бути розташовані на безпечній відстані від гарячих предметів, напри-
клад газових і електричних плит або печей.

d) Не допускайте затискання кабелю живлення або його тертя об гострі краї.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом
Потрапляння рідини/вологи в машину або витікання рідини може призвести до ураження електричним струмом.

a) Не спрямовуйте струмінь рідини або пари на машину.

b) Не лийте рідини на машину.

c) Не занурюйте машину в рідину.

d) Якщо з машини витікає рідина або в неї потрапила рідина/волога, від'єднайте її від електромережі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом
Якщо роботи на електричному обладнанні, його ремонт або технічне обслуговування виконані неналежним чи-
ном, це може призвести до ураження електричним струмом.

a) Ремонтні роботи на електричних компонентах повинні виконуватися спеціалістами сервісного центру з ви-
користанням оригінальних запчастин.

b) Технічне обслуговування треба доручати виключно авторизованим фахівцям із відповідною кваліфікацією.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека задушення
Пластикові упаковки можуть стати причиною задушення серед дітей.

a) Тримайте поліетиленові упаковки подалі від дітей.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ошпарювання
Під час промивання з машини виходить гаряча вода.

a) Під час цього процесу заборонено перебувати поблизу дозаторів.

b) Не ставте жодних предметів на решітку піддона.

c) У РАЗІ ОШПАРЮВАННЯ: Негайно охолодіть пошкоджене місце та, залежно від ступеня травми, зверніться
за консультацією до лікаря.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ошпарювання
Гарячі напої можуть призвести до ошпарювання.

a) Будьте обережні з гарячими напоями.

b) Використовуйте лише належні посудини для пиття.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ошпарювання
Під час очищення з машини виходять гарячі рідини або пара, які можуть спричинити ошпарювання.

a) Під час цього процесу заборонено перебувати поблизу дозаторів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування
Унаслідок потрапляння сторонніх предметів до контейнера для зерен або кавомолки назовні можуть викидатись
уламки, що може призвести до травмування людей.

a) Не допускайте потрапляння сторонніх предметів до контейнерів для зерен або кавомолки.

ОБЕРЕЖНО
Порізи/защемлення
Подавальний механізм порошкового контейнера може порізати або защемити руки.

a) Будьте обережні, коли чистите порошковий контейнер.
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ОБЕРЕЖНО
Подразнення через засоби для очищення
Таблетки для очищення, засоби для очищення молочної системи та засоби для видалення накипу можуть викли-
кати подразнення очей або шкіри.

a) Звертайте особливу увагу на вказівки щодо небезпек на етикетках засобів для очищення.

b) Уникайте потрапляння засобів на шкіру та в очі.

c) Після контакту з засобами для очищення мийте руки.

d) Не можна, щоб засоби для очищення потрапляли в напої.

ОБЕРЕЖНО
Небезпека для здоров’я через утворення бактерій
Через недостатньо ретельне очищення рештки продуктів можуть залишатися в машині й засмічувати дозатори,
забруднюючи напої.

a) Не використовуйте машину, якщо її не очищено згідно з інструкцією.

b) Щодня чистьте машину згідно з інструкцією.

c) Поінформуйте операторів про потрібні заходи з очищення.

ОБЕРЕЖНО
Небезпека для здоров’я через утворення бактерій
Якщо машину довго не використовують, її можуть засмітити рештки продуктів.

a) Чистьте машину, якщо нею не користувалися довший період часу (понад 2 доби).

ОБЕРЕЖНО
Пліснявіння
На кавовій гущі може утворюватися пліснява.

a) Збірний контейнер потрібно спорожнювати та чистити принаймні раз на добу.

УКАЗIВКА
Пошкодження машини внаслідок утворення накипу
Якщо твердість води налаштована неправильно, це може призвести до утворення накипу в кавовій машині. На-
кип може призвести до пошкодження кавової машини.

a) Виміряйте твердість води під час уведення в експлуатацію. Потім уведіть результат вимірювання твердості
води в меню Введення в експлуатацію. Визначення твердості води за допомогою індикаторної смужки
[} 25].
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Для видалення накипу дозволено використовувати лише концентрат для видалення накипу від Franke (номер ар-
тикулу 560.0589.837). У такому разі забезпечується надійне видалення накипу.

a) Завчасно замовляйте концентрат для видалення накипу, щоб ви могли виконати видалення накипу одразу
після появи на панелі керування кавової машини відповідного запиту.
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2 РОЗ’ЯСНЕННЯ УМОВНИХ ЗНАКІВ

2.1 Умовні знаки в інструкції з експлуатації

2.1.1 Орієнтування

Умовний знак Опис

Очищення компонентів п’ятикроковим методом

Цей символ позначає корисні поради та додаткову інформацію

Передумови для виконання певних операцій

Тонкість помелу: тонкий

Тонкість помелу: грубий

Інформація щодо оптимізації якості напоїв

Кінцевий або проміжний результат операцій
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2.2 Умовні знаки в програмному забезпеченні

2.2.1 Умовні знаки на панелі керування та в інтерфейсі користувача

У разі виявлення помилки на панелі керування підсвічується умовний знак, який вказує на компонент Усунення
несправностей [} 57].

Умовний знак Назва Опис

Логотип Franke Перехід на рівень техобслуговування

Догляд/очищення Необхідне очищення або техобслуговування машини

Кавові зерна Зерновий контейнер порожній або вставлений неправильно

Збірний контейнер Потрібно спорожнити збірний контейнер

Промивання Машина потребує промивання або промивається

Напій

Розрахунок Розрахунок активовано

Передавання даних Триває передавання даних

Лічильники окремих напоїв

Індивідуалізація Зміна параметрів напоїв і відображення
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Умовний знак Назва Опис

Інформація

Неактивний стан

Режим очікування Перемикання машини в режим очікування

Дверцята Дверцята відчинені.

Сервіс/Налаштування/Ад-
міністрування

Параметри машини

Мова Вибір мови

Параметри ресурсів Параметри ресурсів

Керування доступом Керування правами користувачів

Видалення накипу Видалення накипу з кавової машини

Редагувати Редагувати параметри
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Умовний знак Назва Опис

Параметри напоїв

Відомості про систему

Лічильники

Водяний фільтр

Піддон Піддон заповнений або вставлений неправильно

Водяний бак Водяний бак порожній або відсутній

Порошок Порошковий контейнер порожній або вставлений неправильно

Молоко Молочний контейнер порожній або вставлений неправильно

2.2.2 Умовні знаки для навігації й експлуатації

Умовний знак Назва Опис

Кнопка скасування Переривання процесу приготування

Наступна/попередня сто-
рінка

Гортання сторінок меню

Кнопка запуску Запуск приготування
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2.2.3 Подання повідомлень про несправності
Приготування виділених напоїв неможливе. Щоб переглянути повідомлення про несправність, натисніть підсві-
чений умовний знак на панелі керування.

Якщо йдеться про несправність усієї системи, повідомлення про несправність з’являється автоматично.

Закрити

Дверцята відчинені. Зачиніть їх.

2018-09-06
11:35

Кольорові коди повідомлень про несправності

Тимчасова перерва

Система поки що працює без обмежень

Система працює з обмеженнями

Окремі або всі ресурси заблоковані
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3 ОБСЯГ ПОСТАВКИ
Залежно від конфігурації приладу обсяг поставки може відрізнятися. Додаткове приладдя можна придбати у фір-
ми Franke Kaffeemaschinen AG (Арбурґ, Швейцарія) або в її дилерів.

Кавові машини перед випуском з заводу проходять перевірку з використанням кави та порошку. Тому у вашій
кавовій машині A300 можуть бути сліди кави, порошку чи води.

Назва артикулу Номер артикулу

Концентрат для видалення накипу 560.0589.837

Таблетки для очищення (100 шт.) 567.0000.010

Таблетки для очищення (США/Канада) 567.0000.002

Засіб для очищення молочної системи (пляшка з доза-
тором)

567.0000.005

Засіб для очищення молочної системи (пляшка з доза-
тором) (США/Канада)

567.0000.006

Індикаторна смужка для визначення твердості води 560.0004.060

Щітки для очищення 560.0003.728

Йоржик

(опція SU05)

560.0001.019

Пензель для очищення 560.0003.716

Серветка з мікроволокна 560.0002.315

Приймальна посудина (лише в машині без приєднання
до каналізації)

560.0612.966

Комплект посібників 560.0595.503

Дозатор молока одинарний

Див. інструкцію з монтажу з комплекту

560.0613.850
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4 ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

4.1 Положення паспортної таблички

4.1.1 Кавова машина

Паспортна табличка кавової машини знаходиться на правій внутрішній стінці.

4.1.2 Холодильний блок SU05

Паспортна табличка холодильного блока знаходиться на лівій внутрішній стінці.

4.2 Код типу

4.2.1 Кавова машина

Код типу Опис

A300 Кавова машина (автоматична)

Серія: A

Типорозмір: 300

1G 1 кавомолка

2G 2 кавомолки

1P 1 дозатор порошку

2P 2 дозатори порошку

S1 Парова трубка

W3 Внутрішній водяний бак
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Код типу Опис

W4 Приєднання до водопроводу

4.2.2 Додаткові прилади

Код типу Опис

FM EC FoamMaster (тепле молоко та тепла молочна піна)

MS EC Молочна система з системою очищення EasyClean
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5 ОПИС ПРИЛАДУ

5.1 Кавова машина
Вступ
Кавові машини A300 доступні з різними додатковими компонентами (опціями). Зверніть увагу: зовнішній вигляд
кавової машини може дещо відрізнятися залежно від її конфігурації.

Зерновий контейнер

Порошковий контейнер
(опція)

Дозатор гарячої води

Панель керування (сенсорний
екран 8")

Піддон для крапель із
решіткою

Накривка завантажувального
отвору

Підставка для чашки

(опція)

Водяний бак

Трубка подачі пари
(опція)

Замок дверцят

5.1.1 Варіанти виконання

Підведення води Тип виробу

A300 з приєднанням до водопроводу A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC

A300 з водяним баком A300 NM

A300 MS EC

A300 FM EC
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5.1.2 Стандартний варіант
– Сенсорний екран із діагоналлю 8 дюймів
– Кавомолка (позаду ліворуч)
– Дозатор гарячої води (ліворуч)
– Приєднання до водопроводу чи водяний бак
– Автоматична система видалення накипу

5.1.3 Опції
– Розширення для зернового контейнера
– Простий дозатор порошку
– Подвійний дозатор порошку
– Парова трубка S1 (лише в MS EC)
– Виведення відходів (лише за наявності приєднання до водопроводу)
– Замок дверцят
– Контейнери для кавових зерен та порошку, що замикаються
– Цифрові сервіси Franke

5.2 Додаткові прилади

5.2.1 Компоненти блоку охолодження з системою очищення EasyClean

Молочний контейнер

Замок дверцят

Індикатор температури

Контейнер для очищення

Головний вимикач
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5.3 Інтерфейс користувача

1

2

17:11
08.03.2018

1 Перехід між рівнем техобслуговування та рів-
нем вибору напоїв за допомогою логотипа
Franke

2 Перехід до наступної або попередньої сторін-
ки

5.4 Режим керування Quick Select

Режим керування Quick Select — стандартний режим самообслуговування. Після вибору напою на другому етапі
клієнт може змінити його параметри, якщо для напою активовані опції.

Структура інтерфейсу користувача
– Рівень 1: вибір напоїв, до 5 сторінок, 6, 12 або 20 кнопок вибору напоїв на сторінці
– Рівень 2: зміна параметрів напою, вибір опцій для напою, початок приготування

Індивідуальні налаштування
– Кількість напоїв на сторінці: 2 x 3, 3 x 4 або 4 x 5
– Індивідуальне розташування напоїв
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6 УСТАНОВЛЕННЯ

6.1 Підготовка
Місце встановлення

– Місце встановлення має відповідати вимогам до умов навколишнього середовища і обов’язково знаходити-
ся у приміщенні.

– Поверхня для встановлення повинна бути рівною та горизонтальною.
– Інформацію про те, скільки місця потрібно для встановлення приладу, а також про розміри отворів і відстані

між ними див. у розділі Габаритні розміри машини A300 [} 23]

Підключення до електромережі
– На місці встановлення повинна бути стаціонарна розетка, придатна для використання.
– Електричне коло, до якого під’єднується прилад, повинно мати відповідні характеристики та бути обладнане

запобіжником. Параметри живлення див. на паспортній табличці кавової машини.
– Електрична мережа, до якої підключається кавова машина, має бути обладнана пристроєм захисного

вимкнення (ПЗВ).
– Кабель живлення повинен легко діставати до розетки.
– Заборонено підключати прилад до розетки за допомогою подовжувача.

Під’єднання до каналізації (опція)
– У місці під’єднання до каналізації повинен бути передбачений сифон.
– Зливний шланг має легко діставати до сифона.
– Сифон і напрямна зливного шланга мають бути розташовані нижче, ніж кавова машина.
– У місці з'єднання з сифоном повинна бути ділянка вільного стікання.

Приєднання до водопроводу (опція)
– Шланг подачі води має легко діставати до місця приєднання до водопроводу.
– Патрубок, який використовується для приєднання до водопроводу, має бути чистим і промитим.
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6.2 Габаритні розміри машини A300
Усі розміри вказані в міліметрах.
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Проведення ліній через стільницю Відстані вгорі та ззаду

Лише за наявності опції
«Скидання відходів кави
в бак»

Мінімальні відстані
– До задньої стінки: 50  мм
– Угорі: 200  мм (для заповнення машини та виймання зернового контейнера)
– Праворуч: 100  мм (для відкривання дверцят)

6.3 Вимоги до підведення води

6.3.1 Приєднання до водопроводу

Тиск води 80—800 кПа (0,8—8,0 бар)

Витрата > 0,1 л/с

Температура води < 25° C

Приєднання до водопроводу Накидна гайка G3/8 і гнучкий металевий шланг, дов-
жина = 1,5 м

Використовуйте для під'єднання лише набір шлангів,
який входить до комплекту

– Приєднання до водопроводу має відповідати технічним вимогам, місцевим і національним нормам.
– Ділянка приєднання до водопроводу має бути захищена від зміни напрямку потоку води.
– На ділянці приєднання до водопроводу мають бути запірний кран зі зворотним клапаном, який можна пере-

вірити, і встановлений перед ним фільтр. Фільтр має бути знімним, щоби його можна було чистити.
– Вода не повинна подаватися через пристрій для пом'якшення води.
– Фільтр з мін. 100 чарунок на дюйм (UL)
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6.3.2 Якість води

Загальна твердість: 4—8 °dH (німецьких градусів твердості води)

7—14 °fH (французьких градусів твердості води)

4,2—8,3 гран на галон

70—140 ppm (мг/л)

Карбонатна твердість 3—6 °dH / 50—105 ppm (мг/л)

Кислотність / значення pH pH 6,5—7,5

Уміст хлору <0,5 мг/л

Уміст хлоридів <30 мг/л

Повна мінералізація (TDS) 30—150 ppm (мг/л)

Електропровідність (виміряна) 50—200 мкСм/см

Уміст заліза <0,3 мг/л

– Колір: прозорий
– Смак: свіжий і чистий
– Запах: без відчутного запаху
– Частки іржі у воді відсутні

6.3.3 Визначення твердості води за допомогою індикаторної смужки

УКАЗIВКА
Пошкодження машини внаслідок утворення накипу
Якщо твердість води налаштована неправильно, це може призвести до утворення накипу в кавовій машині. На-
кип може призвести до пошкодження кавової машини.

a) Виміряйте твердість води під час уведення в експлуатацію. Потім уведіть результат вимірювання твердості
води в меню Введення в експлуатацію.

Ступінь твердості води, яка використовується, визначає строк служби водяного фільтра (лише за умови приєд-
нання до водопроводу) та кількість води, яку може використати машина між операціями видалення накипу. Якщо
ввести показник твердості води в програмі машини, запит на видалення накипу буде виводитися автоматично
саме тоді, коли це потрібно.

Ступінь твердості води, яка використовується, визначає строк служби водяного фільтра. Якщо показник ступеня
твердості був уведений в програмі машини, запит на заміну фільтра буде виводитися автоматично саме тоді, ко-
ли це потрібно.

Запакована індикаторна смужка для визначення твердості води

1. Розпакуйте індикаторну смужку.
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2. Занурте індикаторну смужку в воду на 1 секун-
ду.

3. Злегка потрусіть індикаторну смужку.

ð Колір індикаторної смужки зміниться.

4. Визначте ступінь жорсткості за одну хвилину.
Рівень твердості відповідає кількості полів, за-
барвлених у червоний колір.

5. Уведіть результат вимірювання в меню техоб-
слуговування машини Параметри води [} 36].

Таблиця для перерахунку; повідомлення щодо необхідності видалення накипу в машинах без
водяного фільтра

Ступінь твердо-
сті

Результат на індика-
торній смужці

Твердість води Запит на видалення
накипу після викори-
стання

Примусове видален-
ня накипу після ви-
користання

1 1 червоне поле >5°dH/>6°e/>9°fH 100 л 125 л

2 2 червоних поля >10°dH/>13°e/>18°fH 80 л 100 л

3 3 червоних поля >15°dH/>19°e/>27°fH 60 л 75 л

4 4 червоних поля >20°dH/>25°e/>36°fH 40 л 50 л

5 5 червоних полів >25°dH/>31°e/>45°fH 20 л 25 л

Ступінь твердості Результат на індикаторній смужці Твердість води

1 1 червоне поле >5°dH/>6°e/>9°fH

2 2 червоних поля >10°dH/>13°e/>18°fH

3 3 червоних поля >15°dH/>19°e/>27°fH

4 4 червоних поля >20°dH/>25°e/>36°fH

5 5 червоних полів >25°dH/>31°e/>45°fH

6.4 Установлення та підготовка кавової машини

1. Перевірте, чи не була упаковка пошкоджена
під час транспортування.

2. Розпакуйте прилади.

3. Перевірте комплектність (див. Обсяг поставки
та замовлення).

УКАЗIВКА
Пошкодження від перегріву
Замалі відстані до стіни і вгорі можуть призвести до нагрівання машини та до пошкоджень.

a) Дотримуйтеся встановлених монтажних розмірів та відступів.

b) Слідкуйте за тим, щоб не перекривалися просвіти.
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6.5 Приєднання до водопроводу

УКАЗIВКА
Збитки через витік води
Якщо приєднання до водопроводу виконано неправильно, можливі збитки через витік води. Організація, яка
експлуатує виріб, несе відповідальність за бездоганне виконання робіт, необхідних для його приєднання до во-
допроводу.

a) Дотримуйтеся вказівок щодо Приєднання до водопроводу [} 24].

b) Перевірте герметичність у місці приєднання до водопроводу.

Вилковий ключ, 19 мм

1 Кавова машина 2 Сітчастий фільтр із ущільненням

3 Штуцер для з'єднання з кавовою машиною 4 Штуцер для з'єднання з водопроводом

5 Ущільнення 6 Шланг для підведення води

1. Добре промийте шланг для підведення води та
лінію подачі води, щоб усунути забруднення.

2. Приєднайте кінець шланга для підведення води
з сітчастим фільтром до кавової машини.

3. Приєднайте кінець шланга для підведення води
з ущільненням до водопроводу.

4. Затягніть нарізні з'єднання від руки.

 

5. Відкрийте подачу води.

6. Перевірте герметичність у місці приєднання до
водопроводу.

6.6 Під’єднання до каналізації

ü Наявні компоненти для закріплення зливного
шланга.

1. Приєднайте зливний шланг до кавової машини.
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2. Уведіть зливний шланг у сифон (гігієнічний
бар'єр) так, щоб ділянка вільного стікання [1]
була не менше 50 mm завдовжки. Повітря по-
винно й надалі потрапляти в сифон.

3. Зафіксуйте зливний шланг у цьому положенні
[вказано стрілкою], щоб він не міг опуститися
нижче в сифоні та його не можна було випад-
ково витягнути.

4. Налийте води в піддон і перевірте стік.

6.7 Підключення до електромережі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом
Підключення до електромережі без пристрою захисного відключення може призвести до ураження електрич-
ним струмом і смерті.

a) Електромережа має бути захищена пристроєм захисного відключення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом
Неправильно виконані роботи на електрообладнанні можуть призвести до ураження електричним струмом.

a) З електрообладнанням мають працювати фахівці-електрики. Проінструктовані особи можуть працювати з е-
лектрообладнанням лише під керівництвом і наглядом фахівців-електриків.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом
Пошкоджені кабелі живлення, проводи або штепсельні з’єднання можуть призвести до ураження електричним
струмом.

a) Не підключайте пошкоджені кабелі живлення, проводи або штепсельні з’єднання до електромережі.

b) Замініть пошкоджені кабелі живлення, проводи або штепсельні з’єднання. 
Якщо кабель живлення нероз'ємний, зверніться до служби технічної підтримки. Якщо кабель живлення
роз'ємний, замовте та використайте новий, оригінальний кабель.

c) Машина та її кабель живлення мають бути розташовані на безпечній відстані від гарячих предметів, напри-
клад газових і електричних плит або печей.

d) Не допускайте затискання кабелю живлення або його тертя об гострі краї.

1. Подбайте про запобіжники. 2. Підключіть кожен прилад до електромережі ок-
ремо.

3. Увімкніть живлення.
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6.8 Умикання машини

1. Коротко натисніть кнопку [1].

ð Машина запуститься.
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7 ПЕРШЕ ВМИКАННЯ МАШИНИ
Після підключення до електромережі машина ввімкнеться. Після першого вмикання програма попросить вас ви-
брати основні параметри, які необхідні для введення приладу в експлуатацію. Значення основних параметрів
можна буде змінити пізніше:

Налаштування [} 32]

1. Підключіть машину до електромережі.

ð Машина запуститься, відкриється програма-
помічник для встановлення приладу.

2. Зніміть захисну плівку з екрана.

3. Виберіть значення основних параметрів відпо-
відно до вказівок на панелі керування, див. та-
блицю нижче.

Налаштування мови, часу й дати

Параметр Діапазон значень Примітки

Мова – de (німецька)
– en (англійська)
– fr (французька)
– ...

Доступні 33 мови

Мова змінюється одразу після вибо-
ру

12/24-годинний формат часу 12 годин

24 години

Час

– Години
– Хвилини

0—23/0—11

0—59

Вибір годин

Вибір хвилин

Дата

– День
– Місяць
– Рік

0—31

0—12

2019—9999

Вибір дня

Вибір місяця

Вибір року

Часовий пояс Вибір часового поясу зі списку

Параметри підведення води

Параметр Діапазон значень Примітки

Твердість води Рівні твердості 1—5 Уведіть виміряний показник твердо-
сті води Визначення твердості води
за допомогою індикаторної смужки
[} 25]

Твердість води налаштовується в ма-
шинах із водяним баком і в машинах
із приєднанням до водопроводу, од-
нак без водяного фільтра

Водяний фільтр – Так
– Ні

Лише за наявності приєднання до
водопроводу

Ресурс фільтра Тип водяного фільтра

Список

Залежно від фільтра, який вико-
ристовується, та твердості води
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7.1 Уставляння картриджа засобу для видалення накипу

1. Дістаньте збірний контейнер.

2. Відкрийте замок дверцят (опція) за допомогою
ключа.

3. Задійте механізм розблокування зсередини й
відкрийте дверцята.

4. Відкрутіть нарізну пробку картриджа.

5. Видаліть накривку.

6. Уставте картридж із засобом для видалення на-
кипу навскіс знизу в червоне кріплення.

7. Закрийте дверцята.

8. Установіть збірний контейнер на місце.

7.2 Заповнення контейнерів для ресурсів
Відображаються лише ресурси, доступні відповідно до конфігурації кавової машини A300.

Залежно від методу приготування, обсмаження кавових зерен та виду кавового напою необхідна певна тонкість
помелу. Для приготування еспресо, крем-кави чи кави без кофеїну рекомендується використовувати окремі ка-
вомолки. У такому разі тонкість помелу можна відрегулювати індивідуально для кожного сорту кави. Регулюван-
ня тонкості помелу [} 39]

Заповнення контейнерів для ресурсів

Зерновий контейнер лівий

Зерновий контейнер правий

Порошковий контейнер,
положення 2

Молоко

Середнє обсмаження,
еспресо

Середнє обсмаження

Порошковий шоколад

Незбиране молоко

Сухе молоко
Порошковий контейнер,
положення 4

Назад Далі

1. Заповніть контейнери продуктами, для яких во-
ни призначені.

2. Торкніться кнопки Далі .

ð Ви вибрали значення найважливіших параме-
трів і тепер можете приготувати перший на-
пій.

Щоб змінити параметри стандартних напоїв, натисніть на логотип Franke ліворуч угорі. Також див. розділ «Пара-
метри напоїв [} 33]».

Значення всіх параметрів, які ви вибрали під час уведення в експлуатацію, можна змінити в будь-який час у ме-
ню техобслуговування. Налаштування [} 32]
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8 НАЛАШТУВАННЯ

8.1 Перехід на рівень техобслуговування

1. Торкніться логотипа Franke ліворуч угорі.

2. Уведіть PIN-код.

3. Натисніть OK.

8.2 PIN-коди
У заводській конфігурації задані наступні стандартні PIN-коди:

Власник Спеціаліст Оператор

Стандартний PIN-код 1111 2222 7777

Власний PIN-код
 ...  ...  ...

PIN-коди для доступу до заблокованих напоїв та Увімкнення/вимкнення машини можна переглядати та змінюва-
ти в меню Мої налаштування > Керування доступом за наявності ролі власника.

8.3 Мої налаштування

Параметри машини

Ресурси

Параметри напоїв

Керування доступом
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8.3.1 Параметри напоїв

Espresso Caffè Latte Cappuccino Milchkaffee

Café Crème Latte macchiato Schokolade Chococcino

Teewasser Milch Espresso Dampf

Експорт/імпорт Сортувати напої

Редагувати Приховати Копіювати
Можливе
налаштування Увімк.

Дія Уведення даних / функція Примітки

Експорт/імпорт – Створення резервної копії
POP (пакета з асортиментом
напоїв)

– Завантаження резервної ко-
пії

– Створення резервної копії параметрів приладу на
USB-накопичувачі, наприклад, перед оновленням
програмного забезпечення

– Завантаження параметрів приладу з USB-накопи-
чувача на кавову машину

Сортувати напої – Зміна розташування напоїв
– Налаштування кількості напоїв, які відображаються

(2 x 3, 3 x 4, 4 x 5)

1. Торкніться кнопки Сортувати напої.

2. Торкніться напою, положення якого необхідно змі-
нити.

3. Торкніться місця, куди слід перемістити напій.

Редагувати Редагування виділеного напою

Показати/Приховати Відображення чи приховування наявних напоїв

Копіювати Копіювання наявних напоїв як основи для їх варіантів

Можливе налашту-
вання

– Так
– Ні

Функція, яку можна активувати та деактивувати. Якщо
функція активована, після вибору напою можна зміни-
ти наступні параметри:

– розмір чашки;
– сорт кави, за умови, що доступно більше одного

сорту кави;
– інтенсивність аромату.

Режим керування Quick Select [} 21]
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Редагування напою

Кава

Перший сорт кави

Кількість кави

Кількість води

Температура води

Dark Espresso Blend (ліворуч)

Профіль
попереднього
заварювання

Вимк. СереднєКоротке Довге

1

2

3
4

Капучино

1 Активний напій 2 Ресурс (кава, молоко тощо)

3 Параметри 4 Повзункові регулятори

8.3.2 Параметри ресурсів

Значення параметрів, які ви вибрали під час уведення в експлуатацію (Заповнення контейнерів для ресурсів
[} 31]), можна змінити в будь-який час.

Для кожного контейнера заданий список доступних ресурсів, з якого ви можете вибрати той, який вам підхо-
дить.

Закріплення ресурсів

Параметри ресурсів

Зерновий контейнер лівий

Зерновий контейнер правий

Порошковий контейнер,
положення 3

Молоко

Середнє обсмаження,
еспресо

Середнє обсмаження

Порошковий шоколад

Незбиране молоко

Сухе молоко
Порошковий контейнер,
положення 4

Підготовка сорту
молока 1

Налаштування
профілів піни

1. Щоб прикріпити ресурс за контейнером, торк-
ніться назви попередньо налаштованого сорту.

2. Виберіть оптимальний сорт зі списку.

3. Повторіть для всіх контейнерів.

4. Щоб заповнити лінії подачі молока, виберіть о-
пцію Підготовка сорту молока 1.
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Налаштування профілів піни

Кавова машина A300 FM EC дозволяє налаштовувати профілі для стійкої та нестійкої піни (за замовчуванням:
для нестійкої піни частка повітря 10 %, а для стійкої — 35 %).

Налаштування профілів піни

Незбиране молоко, стійка тепла піна

Незбиране молоко, нестійка тепла піна

Частка повітря

Частка повітря

Параметри піни

Параметри піни

Тестувати

Тестувати

1. Торкніться кнопки Налаштування профілів пі-
ни.

2. Налаштуйте частку повітря для стійкої та не-
стійкої піни за допомогою повзункових регуля-
торів.

3. Натисніть кнопку , щоб перевірити, чи відпові-
дає якість піни вимогам.

4. У разі потреби повторіть операцію.

8.3.3 Параметри машини

Мова

Параметр Діапазон значень Примітки

Мова – de (німецька)
– en (англійська)
– fr (французька)
– ...

Доступні 33 мови

Мова змінюється одразу після вибору

Дата й час

Параметр Діапазон значень Примітки

12/24-годинний
формат часу

12 годин

24 години

Дата

– День
– Місяць
– Рік

0—31

0—12

2019—9999

Вибір дня

Вибір місяця

Вибір року
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Параметр Діапазон значень Примітки

Час

– Години
– Хвилини

0—23/0—11

0—59

Вибір годин

Вибір хвилин

Часовий пояс Вибір часового поясу зі списку

Таймери

Основні параметри

Параметр Діапазон значень Примітки

Енергозбереження – Увімк.
– Вимк.

Коли вибрана опція Увімк., можливе налаштування ча-
су очікування

Діапазон: 15—120 хв.

Автоматичне вмикан-
ня/вимикання

– Увімк.
– Вимк.

– Вмикання та вимикання таймера
– Олівець — зміна значення таймера

Редагування параметрів таймерів

Параметр Діапазон значень Примітки

Дія – Автоматичне вмикання
– Автоматичне вимкнення

Вибір функції таймера

Години 0—23 Налаштування часу вмикання/вимикання

Хвилини 0—59

Повтор щопонеділка – Так
– Ні

Активація/деактивація таймера в певні дні

...

Повтор щонеділі

Параметри води

Параметри підведення води

Параметр Діапазон значень Примітки

Водяний фільтр акти-
вований

– Так
– Ні

– Так: з'являється повзунковий регулятор для нала-
штування тривалості використання або кількості во-
ди, на яку розрахований водяний фільтр (залежно
від того, який фільтр використовується)

– Ні: налаштування жорсткості води

Твердість води Рівні твердості 1—5 Налаштування виміряного показника твердості води за
допомогою повзункового регулятора Визначення твер-
дості води за допомогою індикаторної смужки [} 25]

Твердість води налаштовується в машинах із водяним
баком і в машинах із приєднанням до водопроводу, од-
нак без водяного фільтра
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Заводська конфігурація

Параметр Діапазон значень Примітки

Відновлення завод-
ської конфігурації

Усі параметри, в тому числі власних продуктів, будуть
втрачені!

Відновлення завод-
ської конфігурації
продуктів

Параметри власних продуктів будуть втрачені!

Відомості про систему

Категорія Значення

Загальна версія Версія програмного забезпечення, встановленого на
машині

Версії підсистем
Машина Тип машини

Серійний номер [серійний номер]

FPC Версія встановленого каталогу продукції Franke

POP (пакет із асортиментом напоїв) Версія встановленого пакета з асортиментом напоїв
(розташування/сортування напоїв)

Ліцензія За наявності — активна ліцензія, яка надає право кори-
стуватися цифровими сервісами Franke

Ethernet-пристрій A
IP-адреса

MAC-адреса

8.3.4 Керування доступом
Ієрархія ролей наступна: спеціаліст сервісного центру > власник > оператор > персонал, відповідальний за те-
хобслуговування.

Ролі та права

Дія Спеціаліст сервісно-
го центру

Власник Спеціаліст Оператор

Зміна PIN-коду та ак-
тивація пробних про-
дуктів

Так (для всіх ролей) Так (для підпорядко-
ваних ролей)

Ні Ні

Додання/зміна/ви-
далення/адаптація
напоїв

Так Так (зменшений об-
сяг функцій)

Ні Ні

Перегляд показників
лічильників

Так Так Так Ні

Процедура очищення Так Так Так Так

Оновлення програм-
ного забезпечення
(за допомогою USB-
накопичувача)

Так Ні Так Ні
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9 ЗАПОВНЕННЯ ТА СПОРОЖНЕННЯ

9.1 Заповнення машини

УКАЗIВКА
Неправильне заповнення контейнерів
Неправильне заповнення призводить до приготування неякісних напоїв і пошкодження машини.

a) Засипте кавові зерна у зернові контейнери.

b) Засипте порошок, придатний для автоматичного приготування напоїв, у порошковий контейнер.

Положення контейнерів

1 Порошковий контейнер, положення 1 2 Порошковий контейнер, положення 2

3 Порошковий контейнер, положення 3 4 Порошковий контейнер, положення 4

9.2 Використання та зберігання обсмажених кавових зерен
Вирішальним фактором, від якого залежить оптимальна якість напоїв, є свіжість кавових зерен, які використову-
ються.

– Засипайте обсмажені кавові зерна в зерновий контейнер лише безпосередньо перед використанням. Це
гарантує максимально насичений аромат напою в чашці. Засипайте лише стільки, скільки ви використаєте
в найближчі години цього ж дня. Зерновий контейнер не призначений для тривалого зберігання запасів!

– Завжди добре закривайте зерновий контейнер. Надійно закривайте відкритий пакунок із кавою
– Зберігайте обсмажені кавові зерна в прохолодному, сухому та темному місці, однак не в холодильнику.
– Замовляйте обсмажені кавові зерна відповідно до витрати: регулярно та в невеликих кількостях для більшої

свіжості кави.
– Вибирайте пакунки менших розмірів, наприклад, на 250 чи 500 г, а не на 1 кг. У такий спосіб ви уникнете

зберігання відкритих пакунків або зберігання надто великого запасу в зерновому контейнері.
Поспостерігайте за витратою протягом певного часу, наприклад, протягом тижня. Нотуйте, скільки кавових зе-
рен і коли засипається; підберіть таку кількість, щоб свіжих кавових зерен вистачало на найближчі години. По-
значте максимальний рівень заповнення зернового контейнера, наприклад, за допомогою наклейки.
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9.3 Засипання зерен

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування
Унаслідок потрапляння сторонніх предметів до контейнера для зерен або кавомолки назовні можуть викидатись
уламки, що може призвести до травмування людей.

a) Не допускайте потрапляння сторонніх предметів до контейнерів для зерен або кавомолки.

1. Зніміть кришку зернового контейнера.

2. Засипте кавові зерна.

3. Установіть кришку на місце.

9.4 Регулювання тонкості помелу
Тонкість помелу можна відрегулювати окремо для кожної кавомолки. Заводська конфігурація: середня тонкість
помелу.

– Для більш тонкого помелу пересуньте важіль праворуч.
– Для більш грубого помелу пересуньте важіль ліворуч.
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9.5 Засипання порошку

1. Зніміть кришку порошкового контейнера.

2. Засипте порошок, придатний для автоматично-
го приготування напоїв.

3. Установіть кришку на місце.

9.6 Заповнення водяного бака

УКАЗIВКА
Пошкодження машини
Якщо залити молоко в водяний бак, це може призвести до пошкодження машини.

a) Заливайте в водяний бак лише воду.

b) Якщо у водяний бак помилково залили молоко, від'єднайте машину від електромережі й зателефонуйте в
сервісний центр.

Оптимальна Якість води [} 25] має важливе значення як для якості напоїв, так і для надійної роботи та тривалого
строку служби машини.

1. Відкрийте кришку. 2. Підійміть і дістаньте водяний бак.
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3. У разі потреби очистьте водяний бак.

max.

4. Заповніть водяний бак свіжою водою до по-
значки. Якість води [} 25]

5. Уставте заповнений водяний бак на місце й за-
крийте кришку.

9.7 Заливання молока

ОБЕРЕЖНО
Бактерії в сирому молоці
Бактерії в сирому молоці можуть становити небезпеку для здоров’я.

a) Не використовуйте сире молоко.

b) Використовуйте лише пастеризоване або ультрапастеризоване молоко.

УКАЗIВКА
Пошкодження машини
Використання непридатних рідин може призвести до пошкодження машини.

a) Заливайте в молочний контейнер лише придатне молоко.

b) Для очищення молочного контейнера використовуйте воду та м’який засіб для очищення.

УКАЗIВКА
Погіршення якості напоїв
Неправильне поводження з молоком може призводити до проблем із якістю.

a) Заливайте молоко лише в чистий контейнер.

b) Використовуйте лише охолоджене молоко (2–5 °C).

c) Торкайтеся внутрішніх поверхонь молочного контейнера та його кришки, а також молочних шлангів тільки
чистими руками або в одноразових рукавичках.

Після очищення або заповнення молочна система готується до роботи в режимі напівавтоматичного керування.
Виконуйте інструкції, які містяться у повідомленнях про події. Повідомлення про події виводяться на панель ке-
рування.
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9.7.1 Заливання молока за наявності SU05

1. Відкрийте дверцята.

2. Увімкніть холодильний блок.

ð Відобразиться поточна температура в холо-
дильній камері.

3. Зніміть кришку молочного контейнера разом із
усмоктувальним шлангом і покладіть на чисту
поверхню.

4. Залийте в контейнер максимум 5 л охолодже-
ного молока.

5. Установіть на місце кришку молочного контей-
нера.

6. До упору вставте молочний контейнер у холо-
дильну камеру.

7. Закрийте дверцята.

9.8 Спорожнення збірного контейнера

УКАЗIВКА
Пліснявіння
Залишки кави можуть пліснявіти.

a) Збірний контейнер потрібно спорожнювати та чистити принаймні раз на добу.
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1. Дістаньте збірний контейнер.

2. Спорожніть збірний контейнер.

3. Очистьте й висушіть збірний контейнер.

4. Установіть збірний контейнер на місце.

9.9 Спорожнення порошкового контейнера

УКАЗIВКА
Забруднення порошком
Порошок може випадати з контейнера.

a) Переносьте порошковий контейнер лише у вертикальному положенні та закритому стані.

1. Дістаньте збірний контейнер.

2. Відкрийте замок дверцят (опція) за допомогою
ключа.

3. Задійте механізм розблокування зсередини й
відкрийте дверцята.

4. Потягніть блокувальний елемент.
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5. Підійміть і дістаньте порошковий контейнер.

6. Спорожніть порошковий контейнер.

7. Після встановлення порожнього порошкового
контейнера вставте блокувальний елемент на
місце.

8. Закрийте дверцята.

УКАЗIВКА
Порушення роботи
Якщо порошковий контейнер не зафіксований належним чином, це може вплинути на роботу машини та якість
напоїв.

a) Засуньте блокувальний елемент до упору.

9.10 Спорожнення холодильного блока

ОБЕРЕЖНО
Небезпека для здоров’я через утворення бактерій
Через недостатньо ретельне очищення рештки продуктів можуть залишатися в машині й засмічувати дозатори,
забруднюючи напої.

a) Не використовуйте машину, якщо її не очищено згідно з інструкцією.

b) Щодня чистьте машину згідно з інструкцією.

c) Поінформуйте операторів про потрібні заходи з очищення.

УКАЗIВКА
Зіпсоване молоко
Недостатнє охолодження або порушення санітарно-гігієнічних норм можуть призвести до псування молока.

a) Використовуйте лише охолоджене молоко (2,0—5,0° C).

b) Зберігайте молоко в холодильному блоці лише під час роботи приладу. Коли прилад не використовується
(наприклад, вночі), зберігайте молоко в холодильнику.

c) Очищайте машину та холодильний блок один раз на день.

d) Беріться за всмоктувальний шланг, внутрішні поверхні та кришку молочного контейнера лише чистими ру-
ками або в одноразових рукавичках.

e) Кладіть кришку контейнера з усмоктувальним шлангом лише на чисту поверхню.
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УКАЗIВКА
Засмічення молочної системи
Волокна непридатних серветок для очищення можуть потрапити в систему й спричинити її засмічення. Це може
призвести до пошкодження машини.

a) Використовуйте для очищення молочного контейнера серветку з мікроволокна.

1. Відкрийте дверцята.

2. Дістаньте молочний контейнер.

3. Поставте молоко в холодильник чи вилийте.

4. Почистьте молочний контейнер, молокопровід-
ні частини й холодильну камеру.

5. Вставте очищений молочний контейнер.

6. Вимкніть холодильний блок, якщо в ньому біль-
ше немає потреби. Залиште дверцята вимкну-
того холодильного блока трохи відведеними,
щоб запобігти утворенню всередині нього не-
приємних запахів.
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10 ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ошпарювання
Гарячі напої можуть призвести до ошпарювання.

a) Будьте обережні з гарячими напоями.

b) Використовуйте лише належні посудини для пиття.

10.1 Приготування напоїв у режимі Quick Select

1. Поставте під дозатор відповідну посудину для
напою.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

2. Виберіть напій.

ð З’явиться екран попереднього перегляду на-
поїв.

3. Виберіть опції для напою.

4. Щоб розпочати приготування, натисніть зелену
кнопку.

ð Напій готується.

Cappuccino

11:35
2020-05-27

ð Після приготування з’явиться меню вибору
напою.
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11 ОЧИЩЕННЯ

11.1 Вступ
Для приготування якісної кави кавова машина має бути ідеально чиста. Очищайте кавову машину принаймні раз
на добу, за потреби — частіше.

Автоматичне очищення охоплює очищення кавової машини та холодильного блока.

Потрібне приладдя
– Таблетки для очищення
– Серветка з мікроволокна
– Набір щіток
– Приймальна посудина (у машинах без приєднання до каналізації)

Додаткове приладдя, яке потрібне для машин із молочною системою

– Засіб для очищення молочної системи
– За наявності SU05: контейнер для очищення

УКАЗIВКА
Забруднене приладдя
Забруднене приладдя може негативно впливати на роботу машини та якість напоїв.

a) Очищайте приладдя за п’ятикроковим методом.

b) Дотримуйтеся наявних інструкцій для приладдя.

Знімні компоненти кавової машини не можна мити в посудомийній машині.

Компоненти та поверхні, які необхідно очищати додатково вручну
– Внутрішні поверхні холодильної камери
– Внутрішня сторона дверцят, ущільнення дверцят
– Молочний контейнер, кришка молочного контейнера
– Усмоктувальний шланг, усмоктувальний штуцер
– Порошковий контейнер

Щотижневе очищення [} 49]

11.1.1 П’ятикроковий метод

1. Видаліть сильні забруднення пензлем або щіт-
кою.

2. Замочіть деталі в гарячій воді з м’яким засо-
бом для очищення.

3. Вимийте деталі.

4. Ретельно ополосніть деталі.

5. Висушіть деталі.
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Знімні деталі

11.2 Запуск очищення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ошпарювання
Під час очищення з машини виходять гарячі рідини або пара, які можуть спричинити ошпарювання.

a) Під час цього процесу заборонено перебувати поблизу дозаторів.

Після очищення машина повернеться на рівень техобслуговування або перейде в енергоощадний режим. Бажа-
ний варіант може задати для вас спеціаліст сервісного центру.

1. Торкніться логотипа Franke ліворуч угорі.

2. Уведіть PIN-код. PIN-коди [} 32]

3. Натисніть OK.
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Мої налаштування

Лічильники

Очищення і обслуговування

4. Виберіть Очищення і обслуговування.

Очищення кавової машини

Видалення накипу з кавової
машини

Промивання кавової машини

Блокування екрана

5. Торкніться кнопки  Очищення кавової машини.

6. Для запуску очищення натисніть Так.

7. Виконуйте інструкції, що з’являтимуться в інтер-
фейсі користувача; підтверджуйте виконання
кожної операції, натискаючи кнопку Далі.

ð Машина інструктуватиме вас, що робити далі.

Для машин без приєднання до каналізації підготуйте приймальну посудину та встановіть її на решітку, коли на е-
крані з'явиться запит.

11.3 Щотижневе очищення
Очищайте компоненти, зазначені в цьому розділі, принаймні раз на тиждень, на додаток до щоденного очищен-
ня. У разі виявлення забруднень негайно очистьте машину. Дотримуйтеся інструкції щодо очищення.

11.3.1 Очищення водяного бака (за наявності)

Щодня перевіряйте водяний бак на предмет забруднення чи утворення накипу. У разі виявлення ознак забруд-
нення чи утворення накипу негайно проведіть очищення.
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1. Дістаньте і спорожніть водяний бак.

2. Очистьте водяний бак за п’ятикроковим мето-
дом.

11.3.2 Очищення порошкового контейнера (за наявності)

1. Дістаньте збірний контейнер.

2. Відкрийте замок дверцят (опція) за допомогою
ключа.

3. Задійте механізм розблокування зсередини й
відкрийте дверцята.

4. Потягніть блокувальний елемент.

5. Підійміть і дістаньте порошковий контейнер.

6. Спорожніть порошковий контейнер.

7. Очистьте порошковий контейнер ганчіркою. У
разі потреби використовуйте мийний засіб. Ви-
тріть порошковий контейнер сухою серветкою.

8. Установіть порошковий контейнер на місце.

9. До упору всуньте блокувальний елемент усе-
редину.

10. Закрийте дверцята, установіть порошковий
контейнер на місце.

11.3.3 Очищення піддона та решітки

УКАЗIВКА
Витік рідини
Стосується машин із приєднанням до каналізації! Якщо в піддоні ще є вода, у машинах із приєднанням до кана-
лізації вона може витекти під час витягання піддона.

a) Перш ніж діставати піддон, упевніться, що всю воду злито.
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1. Очистьте піддон і решітку за п'ятикроковим ме-
тодом.

2. Ретельно очистьте ламелі з нижньої сторони
кришки піддона.

Зворотна сторона [1] піддона повинна бути чистою й сухою всередині та зовні. Якщо це не так, можливе помил-
кове спрацювання рівнеміра піддона.

Якщо кавова машина приєднана до системи зливу, на зворотній стороні піддона знаходяться два ущільнюваль-
них кільця [2]. Їх необхідно змочити водою, щоб піддон зафіксувався належним чином. Інакше ємнісний датчик
не зможе встановити, що піддон знаходиться на місці.

11.3.4 Очищення екрана

1. Торкніться умовного знаку Параметри ліворуч
угорі.

2. Виберіть пункт «Очищення й техобслуговуван-
ня».

3. Виберіть пункт «Блокування екрана».

ð Інтерфейс користувача буде заблокований
на 20 секунд.

4. Очистьте поверхню вологою тканиною.

11.3.5 Очищення поверхонь машини

1. Очистьте поверхні машини вологою тканиною. 2. У разі потреби використовуйте м'який засіб
для очищення. УКАЗІВКА! Не використовуйте
абразивні засоби.
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11.4 Промивання кавової машини

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ошпарювання
Під час промивання з машини виходить гаряча вода.

a) Під час цього процесу заборонено перебувати поблизу дозаторів.

b) Не ставте жодних предметів на решітку піддона.

c) У РАЗІ ОШПАРЮВАННЯ: Негайно охолодіть пошкоджене місце та, залежно від ступеня травми, зверніться
за консультацією до лікаря.

Промивання не звільняє від потреби виконувати щоденне очищення! Промивання необхідне для видалення за-
лишків із системи подачі кави та молочної системи.

Машина через певні проміжки часу та під час кожного увімкнення та вимкнення виконує автоматичне проми-
вання.

1. Торкніться логотипа Franke ліворуч угорі.

2. Уведіть PIN-код. PIN-коди [} 32]

3. Натисніть OK.

Мої налаштування

Лічильники

Очищення і обслуговування

4. Виберіть Очищення і обслуговування.

Очищення кавової машини

Видалення накипу з кавової
машини

Промивання кавової машини

Блокування екрана

5. Торкніться опції Промивання кавової машини
та підтвердьте свій вибір.

ð Кавова машина промивається.
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11.5 Набір для догляду
Деякі компоненти кавової машини з часом можуть зноситися чи сильно забруднитися, через що потребують за-
міни. Така необхідність може виникнути до наступного строку техобслуговування спеціалістом сервісного цен-
тру. Щоб вам було простіше замовити необхідні деталі, ми склали список. Наступні компоненти ви можете замі-
нити самостійно.

Рисунок Кількість Номер артикулу Назва артикулу Примітки

1 560.0001.696 Модуль заварювання
Ø 43 з дросельною
заслінкою 0,6 мм

Номер артикулу вказаний на етикетці
на боковій поверхні модуля заварю-
вання. Порядок дій описаний у на-
ступному розділі.

Заміна модуля заварювання [} 54]
1 560.0001.697 Модуль заварювання

Ø 50E з дросельною
заслінкою 0,6 мм

Номер артикулу вказаний на етикетці
на боковій поверхні модуля заварю-
вання. Порядок дій описаний у на-
ступному розділі.

Заміна модуля заварювання [} 54]
1 560.0593.645 Піноутворювальна го-

ловка FCS4070 FM
EC

Тип приладу — FM чи MS — зазначе-
ний на паспортній табличці. Паспорт-
на табличка знаходиться всередині
машини.

Кавова машина [} 17]
1 560.0594.309 Піноутворювальна го-

ловка MS EC
FCS4070

Тип приладу — FM чи MS — зазначе-
ний на паспортній табличці. Паспорт-
на табличка знаходиться всередині
машини.

Кавова машина [} 17]
1 560.0589.901 Дозатор молока по-

двійний FCS4070
Однаковий для приладів типів FM і MS

1 560.0613.850 Дозатор молока оди-
нарний

1 560.0001.074 Усмоктувальний
шланг у зборі,
300 мм

Лінія всмоктування молока для холо-
дильного блока SU05

Компоненти блоку охолодження з
системою очищення EasyClean [} 20]

1 560.0486.469 Шланг Ø 9/5 x 1000
MVQ

Усмоктувальний шланг 1000 мм для
всіх інших молочних систем. У разі
потреби вкоротіть шланг. Для холо-
дильного блока KE200 потрібен шланг
завдовжки 400 мм.

1 560.0001.187 Камера змішування Для системи подачі порошку

1 560.0580.820 Кришка камери змі-
шування

Для системи подачі порошку
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Рисунок Кількість Номер артикулу Назва артикулу Примітки

2 560.0578.001 Ущільнювальне кільце
13x1,5, ЕПДМ

Ущільнювання для піддона зі стоком

Є лише в версії, яка підтримує приєд-
нання до водопроводу

11.5.1 Заміна модуля заварювання

1. Спорожніть машину і від'єднайте від електро-
мережі.

2. Дістаньте збірний контейнер із машини.

3. Відкрийте дверцята машини.

 

4. Відпустіть фіксатор модуля заварювання шля-
хом обертання проти годинникової стрілки.

5. Дістаньте модуль заварювання, спрямовуючи
вперед.

6. Уставте новий модуль заварювання.

7. Поверніть фіксатор модуля заварювання за го-
динниковою стрілкою.

8. Закрийте дверцята машини.

9. Уставте збірний контейнер у машину.

10. Підключіть машину до електромережі.
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12 ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ
Для забезпечення постійно високої якості напоїв та надійної роботи кавової машини необхідно регулярно вида-
ляти з неї накип. Для цього кавова машина A300 оснащена автоматичною системою видалення накипу. Коли
виникає потреба в видаленні накипу, на панелі керування кавової машини відображається відповідна інформа-
ція. Накип може утворитися перш за все в нагрівальному елементі нового зразка, оптимізованому для заоща-
дження енергії.

Для видалення накипу дозволено використовувати лише концентрат для видалення накипу від Franke (номер ар-
тикулу 560.0589.837). У такому разі забезпечується надійне видалення накипу.

a) Завчасно замовляйте концентрат для видалення накипу, щоб ви могли виконати видалення накипу одразу
після появи на панелі керування кавової машини відповідного запиту.

12.1 Інтервали видалення накипу
Під час уведення кавової машини A300 в експлуатацію з'явиться запит на визначення твердості води та введен-
ня в програмному забезпеченні Визначення твердості води за допомогою індикаторної смужки [} 25]. На основі
цього значення буде розраховано кількість води, яку може використати машина до появи потреби в видаленні
накипу.

Машини без водяного фільтра
Запит на видалення накипу з'являється після використання розрахованої кількості води, але не більше, ніж за
дванадцять днів. Після появи запиту на видалення накипу кавовою машиною A300 можна користуватися ще два
дні. Після цього вона блокується, доки не буде виконано видалення накипу.

Машини з приєднанням до водопроводу та водяним фільтром
Запит на видалення накипу з'являється за дванадцять днів роботи. Після появи запиту на видалення накипу ка-
вовою машиною A300 можна користуватися, доки не буде вичерпано воду, яка залишилася. Після цього вона
блокується, доки не буде виконано видалення накипу.

12.2 Процедура видалення накипу
Коли з'являється потреба в видаленні накипу, на панелі керування з'являється повідомлення. Повідомлення
можна закрити, щоб воно не заважало використовувати прилад. Доступні такі варіанти запуску видалення наки-
пу:

– видалення накипу із подальшим очищенням (за замовчуванням);
– видалення накипу незалежно від очищення — автоматичний запуск видалення накипу в зазначений час;
– ручний запуск видалення накипу.

УКАЗIВКА
Скасування видалення накипу
Стосується машин із водяним баком: якщо водяний бак порожній або піддон повний, автоматичне видалення
накипу не здійснюється.

a) Перед очищенням / видаленням накипу спорожніть піддон.

b) Перед очищенням / видаленням накипу заповніть водяний бак.

c) Розташуйте контейнер для очищення на решітці згідно з інструкцією на панелі керування.
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12.2.1 Видалення накипу після очищення
Коли настає строк видалення накипу, за замовчуванням воно запускається автоматично після наступного очи-
щення без додаткових запитів. У такому разі додаткові дії з боку користувача непотрібні. Видалення накипу три-
ває приблизно 15—25 хв. залежно від конфігурації машини. Після настання строку для видалення накипу перед
початком очищення машина перевіряє, чи достатньо концентрату для видалення накипу. Якщо концентрату для
видалення накипу не вистачає, відображається запит щодо заміни картриджу засобу для видалення накипу.
Уставляння картриджа засобу для видалення накипу [} 31]

12.2.2 Видалення накипу незалежно від очищення

Спеціаліст сервісного центру може налаштувати час видалення накипу таким чином, щоб воно ніколи не прово-
дилося в робочий час.

12.2.3 Запуск видалення накипу вручну

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ошпарювання
Під час видалення накипу з машини виходять гарячі рідини та пара, які можуть спричинити ошпарювання.

a) Під час цього процесу заборонено перебувати поблизу дозаторів.

1. Торкніться логотипа Franke ліворуч угорі.

2. Уведіть PIN-код. PIN-коди [} 32]

3. Натисніть OK.

Мої налаштування

Лічильники

Очищення і обслуговування

4. Виберіть Очищення і обслуговування.

Очищення кавової машини

Видалення накипу з кавової
машини

Промивання кавової машини

Блокування екрана

5. Виберіть опцію Видалення накипу.

ð Розпочнеться процедура автоматичного ви-
далення накипу; на панелі керування з'яв-
ляться вказівки щодо наступних кроків.
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13 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

13.1 Повідомлення про несправності
У разі несправності на панелі керування виділяється кольором умовний знак, що відповідає категорії несправ-
ності. Якщо торкнутися його, з'явиться вікно з додатковою інформацією та вказівкою щодо усунення несправно-
сті.

Закрити

Контейнер для зерен порожній.

Засипте кавові зерна.

2020-05-27
11:35

Повідомлення з інструкцією

У разі виникнення серйозних несправностей машину слід перезапустити.

a) Перезапустіть машину [} 59].

b) Якщо машина не запускається, перевірте наявність електричного живлення.

c) Якщо не вдається перезапустити машину або усунути несправність власними силами, зверніться до спеціа-
ліста сервісного центру.

13.1.1 Кольорові коди повідомлень про несправності

Тимчасова перерва

Система поки що працює без обмежень

Система працює з обмеженнями

Окремі або всі ресурси заблоковані

13.2 Усунення несправностей кавової машини
Повідомлення про не-
справність / проблема

Можлива причина Захід

Відображається повідом-
лення про несправність
E663 Піддон для крапель
повний, хоча піддон спо-
рожнений

Збій датчика через рештки всередині
піддона

Очистьте піддон зсередини та висушіть йо-
го. Додатково очистьте й висушіть шахту, в
яку встановлюється піддон

Збій датчика через вологу тильну сто-
рону піддона

Очистьте тильну сторону піддона та вису-
шіть його
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Повідомлення про не-
справність / проблема

Можлива причина Захід

Замерзання молока Задана занизька температура в холо-
дильному блоці

Задайте температуру на 1—2 °C вище

– Холодильний блок SU05: утримуйте
кнопку Set на регуляторі температури,
доки не почне блимати значення тем-
ператури. Збільште температуру за до-
помогою кнопок, передбачених для на-
вігації. Натисніть кнопку Set для під-
твердження нового значення темпера-
тури.

– KE200: із тильної сторони KE200 знахо-
диться обмежувач температури. Нала-
штуйте потрібну температуру за його
допомогою

Замерзання молока (вода
в холодильній камері)

Ущільнення дверцят холодильного
блока не забезпечує герметичність

Упевніться, що ущільнення вкладене пра-
вильно, а дверцята закриваються повністю

Не досягається потрібна
температура молока в хо-
лодильному блоці

Недостатня циркуляція повітря поряд
із холодильним блоком

Перевірте дотримання мінімальної відстані
від холодильного блока до стіни (мін.
50 мм)

Не дозується концентрат
для видалення накипу (по-
відомлення про несправ-
ність E409)

Пошкоджене чи забруднене ущільнен-
ня картриджа з засобом для видален-
ня накипу або картридж порожній

Перевірте рівень заповнення картриджа за-
собу для видалення накипу. Перевірте чер-
воний адаптер із ущільнювальним кільцем, у
разі потреби очистьте від кристалів засобу
для видалення накипу. Проведіть видалення
накипу ще раз

Картридж засобу для вида-
лення накипу слід заміни-
ти, хоча він ще не порож-
ній

Пошкоджене чи забруднене ущільнен-
ня картриджа з засобом для видален-
ня накипу

Уставте новий картридж засобу для вида-
лення накипу та перевірте червоний адап-
тер із ущільнювальним кільцем, у разі по-
треби очистьте його від кристалів засобу
для видалення накипу

Помилка витратоміра 1
(повідомлення про не-
справність E79)

Порушення протоку води Перевірте з'єднання водяного бака або
приєднання до водопроводу

Якщо повідомлення про несправність з'яв-
ляється під час наливання напою, це може
означати, що засмітився сітчастий фільтр
модуля заварювання

– Установіть грубшу тонкість помелу та/а-
бо зменште об'єм помелу

– Дістаньте й промийте модуль заварю-
вання

– Запустіть очищення кавової машини
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Повідомлення про не-
справність / проблема

Можлива причина Захід

Неправильне реагування
сенсорного дисплея

Перевантаження програмного забез-
печення машини

Усунення несправності можливе двома спо-
собами:

– Спосіб 1: натисніть і утримуйте червону
кнопку на правому боці панелі керуван-
ня протягом 10 с, щоб виконати пере-
запуск

– Спосіб 2: відключіть кавову машину від
електромережі. Через 1 хв. знову під-
ключіть кавову машину до електроме-
режі. Коротко натисніть червону кнопку
на правому боці панелі керування, щоб
увімкнути її

Не визначається рівень за-
повнення водяного бака

Рештки або наліт на стінках водяного
бака зсередини

Ретельно очистьте й промийте водяний бак

Немає молока або лише
молочна піна

Негерметичний усмоктувальний шланг
або лінія подачі молока

Перевірте положення вставки дозатора, у
разі потреби очистьте її. Холодильний блок
SU05: перевірте ущільнювальне кільце на
муфті всмоктувального шланга. Перевірте
всмоктувальний шланг, у разі потреби замі-
ніть його

Молоко не витікає з доза-
тора молока так, як треба

Дозатор молока був вставлений не-
правильно під час очищення

Запустіть очищення кавової машини й уста-
новіть дозатор молока відповідно до вказі-
вок на сенсорному дисплеї. Дозатор моло-
ка також входить у набір для догляду, Набір
для догляду [} 53]

13.2.1 Перезапуск машини

1. Натисніть кнопку [1] і утримуйте її протягом
10 с.

ð Машина перезапуститься.

ð З'явиться стартовий екран.

13.3 Коригування якості напоїв
Проблема Можливі причини Можливе рішення

Кава без характерного
смаку

Надто грубий помел Установіть тонший помел, Регулювання тон-
кості помелу
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Проблема Можливі причини Можливе рішення

Замало кави Збільште кількість кави, Параметри напоїв
[} 33]

Надто низька температура Підвищте температуру, Параметри напоїв
[} 33]

Несвіжа кава Використовуйте свіжу каву

Зерновий контейнер не заблокований
належним чином

Перевірте блокування зернового контейне-
ра, Засипання зерен [} 39]

Кава з дивним присмаком Неякісний помел Зверніться до сервісного центру

Низька витрата кави Засипте у зерновий контейнер трохи каво-
вих зерен

Зіпсовані кавові зерна Замініть кавові зерна

Залишки засобів для очищення Промийте машину

Брудна чашка Перевірте посудомийну машину

Погана якість води (хлор, твердість то-
що)

Доручіть фахівцеві перевірити якість води,
Якість води [} 25]

Кава з гірким присмаком Надто висока температура Знизьте температуру кави, Параметри напо-
їв [} 33]

Надто тонкий помел Установіть грубший помел, Регулювання
тонкості помелу

Замало кави Збільште кількість кави, Параметри напоїв
[} 33]

Надто високий ступінь обсмажування Використовуйте менш обсмажені (світліші)
кавові зерна

Кава з кислим присмаком Надто низька температура Підвищте температуру кави, Параметри на-
поїв [} 33]

Надто низький ступінь обсмажування Використовуйте більш обсмажені (темніші)
кавові зерна

Надто грубий помел Установіть тонший помел, Регулювання тон-
кості помелу

Консистенція порошкового
напою

Загуста консистенція Зменште кількість порошку, збільште об’єм
води

Недостатньо густа консистенція Збільште кількість порошку, зменште об’єм
води

Порошок із грудками або вологий Очистьте та висушіть порошкову систему

Смак порошкового напою Засолодкий Зменште кількість порошку, збільште об’єм
води

Недостатньо солодкий смак Збільште кількість порошку, зменште об’єм
води

Дивний присмак Очистьте порошкову систему
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14 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

14.1 Характеристики продуктивності відповідно до стандарту DIN
18873-2:2016-02
Дані дійсні за умови, що напруга мережі становить 230 В.

Продуктивність за годину Заповнення однієї чашки

(кількість чашок за годину)

Заповнення двох чашок

(кількість чашок за годину)

Еспресо 124 163

Кава/крем-кава 80 92

Гаряча вода (200 мл) 96 -

Капучино 91 130

Лате макіато 96 116

Кава навпіл з молоком 93 113

Гарячий шоколад 102 -

14.2 Технічні характеристики кавової машини
Вага Прибл. 25 кг, залежить від комплектації

Ємність зернового контейнера – Без розширення зернового контейнера: 1 x 0,5 кг
або 2 x 0,25 кг

– Із розширенням зернового контейнера: 1 x 1,1 кг
або 2 x 0,55 кг

Ємність порошкового контейнера Порошковий контейнер: 0,5 кг

Подвійний контейнер для порошку: 2 x 0,5 кг

Водяний бак 4,8 л

Умови навколишнього середовища Вологість повітря: макс. 80  %

Температура навколишнього середовища: 5—32° C

Рівень шуму < 70 дБ (А)

14.3 Електроживлення кавової машини
Тип Напруга Живлення Потужність Запобіжник Частота

A300
(FCS4070)

220—240 В 1L N PE 2100—2400 Вт 10 А 50—60 Гц

100 В 1L N PE 1400 Вт 15 А 50—60 Гц

110—127 В 1L N PE 1200—1500 Вт 15 А 60 Гц
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Символи
Видалення накипу  55

Виконання  55

Інтервали  55

Визначення твердості води  25

Використання за призначенням  5

Водяний бак  61

Заповнення  40, 41

Установлення  41

Модель  19

Габаритні розміри  23

Дозатор молока  000

Живлення

Електричне живлення  28, 61

Засіб для очищення молочної системи

Пляшка з дозатором  16

Зерновий контейнер  61

Кавова машина

Очищення  49

Розпакування  26

Кавові зерна

Засипання  39

Зберігання  38

Картридж засобу для видалення накипу

Установлення  31

Керування доступом  37

Кнопка запуску  14

Кнопка скасування  14

Код типу  18

Комплект посібників  16

Корисні поради  11

Машина

Перезапуск  59

Перше ввімкнення  30

Увімкнення  29

Мінімальні відстані  24

Молоко

Заливання  42

Набір для догляду  54

Накип  9

Напій

Приготування  46

Обсяг поставки

Комплект посібників  16

Основні параметри  30

Очищення  49

Приладдя  47

П’ятикроковий метод  11

Панель керування  12

Параметри напоїв  33

Паспортна табличка  17

Передумови  11

Підключення

Вода  27

Повідомлення про несправність

Відображення  15

Кольоровий код  15

Порошковий контейнер  61

Порошок

Засипання  40

Посібник з експлуатації  16

Приєднання до водопроводу  27

Вимоги  24

Модель  19

Профілі піни

Налаштування  35

Режим керування

Quick Select  21

Ресурси

Налаштування  34

Поповнення запасу  31

Рівень шуму  61

Стічна вода  28

Струм  61

Таблетки для очищення  16

Техніка безпеки  6

Тонкість помелу

Налаштування  39
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Умови навколишнього середовища  22, 61

Умовні знаки  11

Інструкція  12

Панель керування  12

Програмне забезпечення  12

Усунення несправностей  59

Характеристики продуктивності  61

Якість води  25

Якість напоїв  60
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