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Прочетете инструкцията за употреба, преди да работи-
те по машината.

Съхранявайте инструкцията в близост до машината и
при продажба или предоставяне на машината я предай-
те на следващия потребител.
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1 ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

1.1 Употреба по предназначение

1.1.1 Кафемашина
– SB1200 FM CM е професионална машина за приготвяне на напитки за SB1200 (Specialty Beverage Station),

предназначена за заведения, офиси или подобна обстановка.
– SB1200 FM CM е подходяща за използване на кафе на зърна, мляно кафе, прахообразни продукти за авто-

матични кафемашини, на прясно мляко, млечни заместители, сиропи и готови напитки (напр. Cold Brew).
– SB1200 FM CM е предназначена за приготвяне на напитки при спазване на тази инструкция и технически-

те данни.
– SB1200 FM CM е предназначена за работа в закрити помещения.

Внимание
– SB1200 FM CM не е подходяща за употреба на открито.

1.1.2 Приставки

Охлаждащ блок
– Охлаждащият блок е предназначен единствено за охлаждането на мляко и готови напитки за приготвянето

с кафемашина SB1200.
– Използвайте само предварително охладено мляко и готови напитки (2,0-5,0 °C).
– Изваждайте млякото или готовите напитки, когато не използвате охладителния блок. Съхранявайте млякото

и готовите напитки в подходящ за тази цел хладилник.
– Използвайте само препоръчаните почистващи препарати. Други почистващи препарати може да оставят

следи в системата за мляко и напитки.
– Охлаждащият блок е предназначен изключително за употреба на закрито.
– Охлаждащият блок UT40 е изключително предназначен за употреба в затворен шкаф с вентилационни от-

вори, които предотвратяват проникване на течности. Охлаждащият блок не бива да се използва самостоя-
телно.

– Спазвайте доставената Декларация за съответствие.

CleanMaster
– CleanMaster е предназначен единствено за употреба на закрито.
– CleanMaster е изключително предназначен за почистване на кафемашината на Franke и допълнителните

уреди на Franke.
– Не поставяйте или използвайте електрически уреди в CleanMaster.
– Използвайте само препоръчаните почистващи препарати на Franke.

Внимание
– Други почистващи препарати може да оставят следи в системата за мляко и студени средства (система за

мляко/готови напитки).

Модул за аромати
– Модулът за аромати е предназначен само за автоматичното добавяне на сиропи и други течни аромати за

приготвянето на напитки.
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Внимание
– Модулът за аромати не е подходящ за добавяне на гъсти течности, като напр. шоколадов сироп.
– Модулът за аромати не е подходящ за съхранението на алкохолни или експлозивни вещества.

Отоплителен уред за чаши
– Отоплителният уред за чаши е предназначен единствено за предварителното затопляне за чашите за кафе

и стъклените чаши, необходими за приготвянето на напитките.

Внимание
– Съдове за пиене от хартия или пластмаса не бива да се използват. Отоплителният уред за чаши не е подхо-

дящ за сушене на кърпи за съдове или други кърпи. При затоплянето чашите не трябва да се покриват.

Система за плащания
– В зависимост от модела системата за плащания е приложима за различни видове плащания. Примери:

плащане с монети, карта или с мобилна система за плащане.

1.2 Условия за използване на кафемашината
– SB1200 FM CM е предвиден за използване в областта на самообслужването.
– Машините на самообслужване трябва да бъдат под постоянно наблюдение, за да бъде осигурена безопас-

ността на потребителите.
– Всеки потребител на SB1200 FM CM трябва да е прочел и разбрал инструкцията. Това не важи, в случай че

машината се ползва на самообслужване.
– Започнете употребата на SB1200 FM CM и приставките към нея едва когато сте прочели и разбрали изця-

ло тази инструкция.
– Не използвайте SB1200 FM CM и приставките, ако не сте запознати с функциите им.
– Не използвайте SB1200 FM CM, ако свързващите кабели на SB1200 FM CM или на приставките са повре-

дени.
– Не използвайте SB1200 FM CM, ако SB1200 FM CM или приставките не са почистени или заредени спо-

ред изискванията.

– Деца под 8 години не трябва да използват SB1200 FM CM и приставките.
– Деца и лица с ограничени физически, сетивни или ментални способности

или без опит и познания могат да използват SB1200 FM CM и допълнителни-
те уреди само под надзора на или след достатъчен инструктаж от отговорно
за тяхната безопасност лице и не бива да играят с SB1200 FM CM и допъл-
нителните уреди.

– Деца не трябва да извършват почистване на SB1200 FM CM и приставките.

1.3 Обяснение на указанията за безопасност
С цел защита на хора и материални ценности трябва да спазвате указанията за безопасност.

Символът и сигналната дума указват степента на опасността.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означава наличие на възможна опасност. Ако тя не бъде предотвратена,
може да последват смърт или тежки наранявания.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ означава наличие на възможна опасност. Ако тя не бъде предотвратена, може да
последват леки или минимални наранявания.

УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ насочва вниманието към рискове за щети по машината.

1.4 Опасности при използването на кафемашината

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар
При електрическо претоварване на мрежовия кабел вследствие на образуване на топлина може да се получи
пожар.
a) Не използвайте за свързване на кафемашината към електрозахранването разклонители или удължители.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за живота вследствие на токов удар!
Повредени захранващи, свързващи кабели или щепсели могат да доведат до токов удар.
a) Не свързвайте към електрическата мрежа повредени захранващи и свързващи кабели или щепсели.

b) Сменете повредените захранващи и свързващи кабели или щепсели. 
Когато захранващият кабел е монтиран, свържете се с техника по поддръжката. Когато захранващият кабел
не е монтиран, поръчайте и използвайте нов, оригинален захранващ кабел.

c) Уверете се, че машината и захранващият кабел не се намират в близост до горещи повърхности, напр. газо-
ва или електрическа печка или фурна!

d) Уверете се, че захранващият кабел не е притиснат или протъркан на остри ръбове.

e) Винаги изтегляйте само за щепсела, а не за кабела, ако разкачате уреда от електрическата мрежа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за живота вследствие на токов удар!
Проникнала в машината течност/влага или течове могат да доведат до токов удар.
a) Никога не насочвайте струя вода или пара към машината.

b) Не разливайте течности върху машината.

c) Не потапяйте машината в течност.

d) При теч или проникнала течност/влага изключете машината от електрическата мрежа.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за живота вследствие на токов удар!
Неправилно извършени работни операции, ремонти или обслужване по електрическите инсталации могат да
доведат до токов удар.
a) Ремонтът на електрически части с оригинални резервни части трябва да се извършва от техника по под-

дръжката.

b) Ремонтните дейности трябва да се извършват само от оторизирани лица със съответната квалификация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от опарване!
По време на промиването изтича гореща вода.
a) Избягвайте близостта на чучурите, докато извършвате операцията.

b) Не поставяйте нищо върху решетката на капкоуловителя.

c) ПРИ ОПАРВАНЕ: незабавно охладете изгореното място и в зависимост от степента на изгаряне се консулти-
райте с лекар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от опарване!
Горещи напитки могат да доведат до опарване.
a) Бъдете внимателни с горещи напитки.

b) За пиене използвайте само подходящи съдове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от опарване!
При почистването се отделят горещи течности и пара, които могат да доведат до опарване.
a) Избягвайте близостта на чучурите, докато извършвате операцията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване!
Ако в съда за зърна или в мелницата попаднат предмети, това може да доведе до изхвърчане на парчета и да
предизвика наранявания или повреда на машината.
a) Не поставяйте предмети в съда за зърна или в мелницата.

ВНИМАНИЕ
Порязвания/прищипвания
Задвижващият механизъм на съда за прахообразен продукт може да причини порезни рани и прищипвания.
a) Почистете внимателно съда за прахообразен продукт.
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ВНИМАНИЕ
Раздразнения вследствие на почистващи средства
Почистващи таблетки, препарати за почистване на системи за мляко и за премахване на варовик могат да
предизвикат раздразнения на очите или кожата.
a) Спазвайте указанията относно опасностите върху етикетите на почистващите средства.

b) Избягвайте контакт с очите и кожата.

c) След контакт с почистващи средства мийте ръцете си.

d) Почистващи средства не бива да попадат в напитките.

ВНИМАНИЕ
Опасност за здравето вследствие на развитие на микроорганизми
В резултат на недостатъчно почистване по машината и нейните накрайници могат да се отложат остатъци от
храна, които да замърсят продуктите.
a) Не използвайте машината, когато тя не е почистена според инструкцията.

b) Ежедневно почиствайте машината съгласно инструкцията.

c) Информирайте обслужващия персонал относно мерките за почистване.

ВНИМАНИЕ
Опасност за здравето вследствие на развитие на микроорганизми
При продължителен период на неизползване могат да се отложат остатъци в машината.
a) Почиствайте машината след по-дълъг период на неизползване (повече от 2 дни).

ВНИМАНИЕ
Образуване на мухъл
Върху утайката от кафе може да се образува мухъл.
a) Изпразвайте и почиствайте касетата за утайка най-малко веднъж дневно.

УКАЗАНИЕ
Повреда на кафемашината
Когато съоръжението за почистване на чучура се постави твърде рано върху решетката за капки, чучурът се уд-
ря в съоръжението. Така кафе машината и/или съоръжението за почистване на чучура могат да се повредят.
a) Поставяйте съоръжението за почистване на чучура само при подкана при напълно свален чучур върху ре-

шетката за капки.



Franke Kaffeemaschinen AG Обяснение на символите | 2

Инструкция за употреба SB1200 FM CM 11

2 ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

2.1 Символи от инструкцията

2.1.1 Ориентация

Символ Описание

Почистване на компонентите по метода на 5-те стъпки

При този символ ще откриете съвети и идеи, както и допълнителна информация

Условия за отделни действия

Резултат или междинен резултат при отделни действия

2.2 Символи на софтуера

2.2.1 Символи за навигация и обслужване

Символ Наименование Описание

Бутон за прекъсване Прекъсва приготвянето на продукт

Страница напред/назад Прелистване в меню от няколко страници

Бутон за стартиране Стартиране на приготвянето на продукт

2.2.2 Символи на екрана и върху контролния панел

Ако на екрана свети символ, чрез докосването му могат да бъдат извикани допълнителни данни и указания.
При възникване на грешка може да потърсите помощ в раздел Отстраняване на грешки [} 83].

Символ Наименование Описание

Лого на Franke Извикване на режим на поддръжка

Зърно ляво/дясно Активна мелница

Двоен продукт Приготвяне на двойно количество напитка (двойна доза)



2 | Обяснение на символите Franke Kaffeemaschinen AG

12 Инструкция за употреба SB1200 FM CM

Символ Наименование Описание

Мляно кафе

Режим на икономия на
енергия

Превключване на машината в режим на икономия на енергия

Поддръжка/почистване Машината трябва да бъде почистена или трябва да бъде извърше-
на поддръжка

Плакнене Машината трябва да бъде изплакната или машината изплаква

Почистващ препарат за
системи за мляко

Почистващият препарат за системи за мляко е свършил
(CleanMaster)

Касета за утайка Касетата за утайка трябва да бъде изпразнена

Врата Вратата е отворена

Изчисляване при плащане Активен отчет

First Shot Предварително подгряване на системата

Поддръжка/Настройки/
Администриране

Яркост Настройване на яркостта на екрана

Индивидуализиране Адаптиране на напитките и представянето

Скрийнсейвър

Рекламни снимки

Любими Бутонът за любими може да се използва за често употребявани
функции

Продукт

Зърно на кафе Съдът за кафе на зърна е празен или не е поставен правилно

Мляко Съдът за мляко е празен или не е поставен правилно
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Символ Наименование Описание

Ресурс на прах Съдът за прахообразен продукт е празен или не е правилно по-
ставен

Информация

Регистър за събития Изброяване на събитията и съобщенията за грешки

Брояч на отделени проду-
кти

Неактивно

Трансфер на данни Прехвърлят се данни

2.2.3 Изобразяване на съобщения за грешки
Маркираните продукти не могат да бъдат приготвени. От светещия символ на екрана се вижда грешката.

Еспресо Капучино Шокочино

Кафе с пяна Пара Вода за чай

Ако грешката засяга цялата система, съобщението за нея се появява автоматично.

Вратата е отворена

Вратата е отворена. Моля, затворете
вратата.
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Цветова схема за грешките

Временно прекъсване

Системата продължава да функционира неограничено

Системата функционира ограничено

Отделни или всички ресурси са блокирани
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3 ОБХВАТ НА ДОСТАВКА
Според конфигурацията обхватът на доставка може да се различава или частите могат да са на друго място.
Допълнителни аксесоари можете да си набавите от Вашия дистрибутор или от Franke Kaffeemaschinen AG в Ар-
бург.

Наименование на артикула Номер на артикула

Кафемашина SB1200 FM CM (FCS4050)

Комплект инструкция и декларация за съответствие 560.0604.736

Почистващи таблетки (100 бр.) 567.0000.010

Почистващи таблетки (САЩ/Канада) 567.0000.002

Почистващи четки 560.0003.728

Вътрешна четка 560.0001.019

Почистваща четчица 560.0003.716

Микрофибърна кърпа 560.0002.315

Регулиращ ключ за мелницата 560.0003.876

Ключ за аератора/маркуча 560.0002.774

Съоръжение за почистване на чучура 560.0604.024

Адаптер за CAN кабел 560.0002.932

Закрепване на рафтове за опционално фиксиране на
UT40 и FSU60 CM (винтове с плоски глави
(560.0623.779) за закрепването са включени)

560.0623.576
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4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

4.1 Позиция типова табелка

4.1.1 Кафемашина

Типовата табелка за кафемашината се намира на вътрешната дясна стена.

4.1.2 Охлаждащ блок UT40 CM

Типовата табелка за охлаждащия блок UT40 се намира вдясно в охладителната камера.

4.1.3 Охлаждащ блок SU12/UT12

Типовата табелка за охлаждащия блок SU12 се намира вляво в охладителната камера.
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4.1.4 FSU и FSU60 CM (опция)

Типовата табелка за долния модул за аромати (FSU, FSU60 CM) се намира горе върху лявата страна на корпу-
са.

4.1.5 FS (опция)

Типовата табелка за модула за аромати FS се намира отвътре на задната стена.

4.1.6 CleanMaster модул

Типовата табелка за CleanMaster модула се намира отгоре върху корпуса.



4 | Идентификация Franke Kaffeemaschinen AG

18 Инструкция за употреба SB1200 FM CM

4.1.7 CW (опция)

Типовата табелка за отоплителния уред за чаши се намира отвътре на задната стена.

4.1.8 AC125 CL (опция)

Типовата табелка за АС125 CL се намира отдясно на вътрешната страна.

4.1.9 AC200 (опция)

Типовата табелка за АС200 се намира отляво на изкарването.

4.2 Код на типа

4.2.1 Кафемашина

Код на типа Описание

1G 1 мелница

2G 2 мелници

1IC Iced Coffee Module

1P 1 дозатор за прахообразен продукт
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Код на типа Описание

2P 2 дозатор за прахообразен продукт

CM CleanMaster

FM FoamMaster (студено и топло мляко/средства, студена и топла млечна пяна)

H2 Чучур за гореща вода среда

LH Ляво (left-hand)

RH Дясно (right-hand)

SB1200 Кафемашина (Specialty Beverage Station)

Серия: SB

Конструктивен размер: 1200

4.2.2 Приставки

Код на типа Описание

1DM 1 Double Media Pump Module

2DM 2 Double Media Pump Modules

1OM 1 One Media Pump Module

2OM 2 One Media Pump Modules

3OM 3 One Media Pump Modules

4OM 4 One Media Pump Modules

AC Система за плащания

CC Автомат за монети (coin changer)

CL Безналично плащане (cashless)

CM MA CleanMaster модул (главен)

CM SL CleanMaster модул (вторичен)

CV Проверка на монети (coin validator)

CW Отоплителен уред за чаши

FS60 Модул за аромати с 6 помпи за аромат

FSU60 Долен модул за аромати с 6 помпи за аромат

FSU60 CM Долен модул за аромати с 6 помпи за аромати и модул за аромат CleanMaster

SU12 Охлаждащ блок (12 l или 2x4,5 l), позициониран до кафемашината

Twin Модифициран охлаждащ блок за едновременно използване на две кафемашини

UT12 Долен охлаждащ блок (12 l или 2х4,5 l)

UT40 Долен охлаждащ блок (4х10 l)
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5 ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

5.1 Приставки

5.1.1 Iced Coffee Module

– Iced Coffee Module се намира отпред вдясно на кафемашината.
– Iced Coffee Module охлажда прясно свареното кафе активно до под 40 °C.
– Модулът е наличен като опция и не може да се дооборудва.
– Почистването на Iced Coffee модула е интегрирано в процеса на почистване на кафемашината. Това не во-

ди до допълнителни усилия при почистване и нужда от отделен почистващ препарат.

Ледено кафеЛедено
еспресо

Ледено американо Охладено кафе латеЛедено капучино Охладено лате
макиато

С Iced Coffee модула е възможно многообразие от нови напитки, като напр. Iced Espresso, Iced Coffee и Iced
Americano. Тези напитки могат да се комбинират и с мляко, млечна пяна и/или сироп.
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5.1.2 Охлаждащ блок

SU12 FM CM 2OM

UT40 CM
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5.1.3 CleanMaster

CleanMaster модулът позволява напълно автоматично почистване на охлаждащия блок и Flavor Station (FSU60
CM), както и на всички свързвания с маркучи.

5.1.4 Flavor Station FSU60 CM

За необичайни комбинации нашият долен модул за аромати FSU60 CM е на Ваше разположение. С модула за
аромати можете да разнообразявате Вашите напитки с до шест различни аромата.
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5.1.5 Flavor Station FS/FSU EC

За необичайни комбинации нашият модул за аромати е на Ваше разположение. С модула за аромати можете
да разнообразявате Вашите напитки с до шест различни аромата.

5.1.6 Отоплителен уред за чаши

За оптимална наслада от кафето е необходимо чашите да бъдат предварително затоплени. Отоплителният уред
за чаши с четири отопляеми поставки се интегрира перфектно към Вашата кафемашина.
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5.1.7 Система за плащания

Системата за плащания служи за извършване на плащания и за събиране на данните от тях.

Интерфейс:

– VIP
Системи за плащане:

– Проверка на монети
– Автомат за монети
– Четец на карти
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5.2 Кафемашина

UT40  CM

SB1200 FM CM

CleanMaster

FSU60 CM (опция)

SB1200 (Specialty Beverage Station) се състои от кафемашината SB1200 FM CM, охлаждащ блок (напр. UT40
CM, SU12 или UT12) с помпения модул CleanMaster и опционалния модул за аромати (напр. FSU60 CM с
CleanMaster или FS60/FSU60 EC). За да получите представа за Вашата Specialty Beverage Station, тук Ви пред-
ставяме примерна конфигурация. Обърнете внимание, че Вашата Beverage Station според конфигурацията мо-
же да е различна и показваният шкаф е само за пример.
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Капак на контейнера за продукт

Съд за кафе на зърна

Iced Coffee Module (Опция)

12,1" сензорен дисплей с
осветление на чашите

Сензор за чаша
Капкоуловител с решетка

Единичен изход с автоматично
регулиране на височината

Ключалка и бутон за
отключване на предната врата

Съд за прахообразен продукт
(опция)

5.2.1 Стандартно
– Две мелници (отзад вляво и вдясно)
– Мелница (отзад вляво)
– Единичен чучур с интегриран чучур за гореща вода и автоматична настройка на височината
– iQFlow
– First Shot
– Помпен модул CleanMaster (за охлаждащия блок)
– Връзка за вода
– Сензор за чаша
– 12,1" сензорен дисплей с осветление на чашите
– Поддържане на видео файлове
– Крачета, 40 mm
– Два вида мляко

5.2.2 Опции
– Премиум версия
– Втори съд за прахообразен продукт (отпред вдясно)
– Съд за прахообразен продукт
– Iced Coffee Module (отпред вдясно)
– Изхвърляне на утайката
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– Заключващи се съдове за зърна и за прахообразен продукт
– First Shot
– Плътно уплътнение
– Крачета, 7 mm
– Крачета, 70 мм
– Крачета, 100 мм
– Сензорна поставка като помощ за управление за хора в инвалидна количка (A400: На разположение само

когато машината не е свързана с Franke Digital Services.)
– Комплект за резервоар (не в комбинация с Iced Coffee Module)
– Franke Digital Services
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5.2.3 Компоненти на кафемашината

Съд за кафе на зърна

Касета за утайка

Резервоар за отпадъчна вода (опция)

Модул за запарване

Iced Coffee Module (Опция)

Съд за прахообразен продукт (опция)

Капкоуловител (монтиран) с решетка
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5.3 Преглед на режимите на работа
Подходящият режим на работа зависи от употребата на Вашата кафемашина, Вашия асортимент и желанията
на Вашите клиенти. 
Вашият техник по поддръжката ще Ви помогне да настроите подходящия за Вас режим на работа.

5.3.1 Контролен панел

Еспресо Двойно еспресо 2 еспресо

Кафе с пяна Пара Вода за чай

1 2

1 Чрез логото на Franke можете да превключва-
те между режим на поддръжка и режим на из-
бор на продукти

2 Прелистване напред или назад

5.3.2 Режим на работа Quick Select

Еспресо Лешник капучино Шокочино

Кафе с пяна Пара Вода за чай

Режимът на управление Quick Select е стандартната настройка при самообслужване. След като Вашият клиент
избере напитка, той може да я промени индивидуално във втората стъпка, ако продуктовите опции са активира-
ни.

Структура на контролния панел
– Ниво 1: избор на продукт, до 5 страници, показване на 6, 12 или 20 бутона за продукт на страница
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– Ниво 2: адаптиране на напитка, избор на продуктови опции, стартиране на приготвяне

Индивидуални настройки
– Екран: 2x3, 3x4 или 4x5 продукта на страница
– Активиране на Credit Mode

– Индивидуално подреждане на напитките

5.3.3 Индивидуален режим на управление
Какво е индивидуален pежим на управление?

– Нов графичен потребителски панел
– Насочван процес за продуктов избор
– Разработен за Self-Service съоръжения
– Подобрен насочван процес на плащане
– От софтуерна версия 2.60 има два индивидуално напасващи се режима на управление: Step by Step и Pop-

Up

Индивидуалните режим на управление функционира само със Step by Step и Pop-Up.

Step by Step

1 Скрийнсейвър

2 Избор на напитка

3 Избор на размер на чаша/купа

4-6 Избиране на стойности на филтърни атрибути за филтърните атрибути като аромат или сорт мляко.

Клиентите се прекарват стъпка по стъпка през GUI на индивидуалния режим на управление. Всеки филтъ-
рен атрибут се показва на собствен екран. Могат да се използват до осем филтърни атрибута.

7 Стартиране на приготвяне на напитки: потвърждаване на избор на напитки, избор на вид на плащане

8 Напитката се приготвя. В същото време могат да се показват рекламни носители, напр. снимки и видео.

9 Приготвяне на напитки приключено
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Pop-Up

1 Скрийнсейвър

2 Избор на напитка

3 Избор на размер на чаша/купа

4 Преглед на напитките

Възможни следващи стъпки: [5] избиране на стойности на филтърни атрибути или [6] приготвяне на на-
питки без филтър за избор на продукт

5 Филтърни атрибути: аромати, сорт мляко, сорт зърна и др.

Всеки филтърен атрибут се показва на собствен изскачащ прозорец. След избора изскачащия прозорец
се затваря. До шест филтърни атрибута могат да се показват.

6 Стартиране на приготвяне на напитки: потвърждаване на избор на напитки, избор на вид на плащане

Напитката се приготвя. В същото време могат да се показват рекламни носители, напр. снимки и видео.

7 Приготвяне на напитки приключено

5.4 Franke Digital Services (oпция)
Разработени за кафемашините на Franke, нашите дигитални услуги Ви дават контрол и ясен преглед върху
всички дейности и цялата информация за кафемашините. Централно управлявана дистанционна поддръжка ка-
то напр. софтуерни и конфигурационни ъпдейти спестява локалните интервенции.

Допълнителна информация ще получите при Вашия сервизен техник на Franke или на уебсайта на Franke.
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6 ИНСТАЛИРАНЕ

6.1 Предварителни стъпки
– Свързването на кафемашината с електрическата мрежа трябва да бъде подсигурено със защитен прекъс-

вач.
– Всеки полюс на електрозахранването трябва да може да бъде прекъснат с прекъсвач.
– Свързването към водопроводната мрежа трябва да отговаря на Изисквания към водоснабдителна уредба

[} 35], както и на местните и националните разпоредби и предписания.
– Кафемашината трябва да бъде свързана към водопровода с включения в доставката комплект маркучи. Не

използвайте налични маркучи за вода.
– Уверете се, че мястото на поставяне на машината е ергономично и стабилно (товароподемност мин.

150 kg). Контролният панел трябва да се намира на нивото на очите.

Предварителните стъпки трябва да бъдат извършени, преди техникът по поддръжката да инсталира кафемаши-
ната. Техникът по поддръжката инсталира Вашата кафемашина и я въвежда в експлоатация за първи път. Той
ще Ви покаже също така и основните й функции.

6.2 Размери
Всички размери са показани в мм.

За изпълнението на шкафа са нужни много данни. За целта се консултирайте с данните на планиращия.

SB1200 FM CM - преден/страничен изглед
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Охлаждащ блок UT40, FSU60 CM и CleanMaster модул в шкаф - преден/страничен изглед

SB1200 FM CM с охлаждащ блок SU12 и FS60 CM - преден/страничен изглед
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SB1200 FM CM с охлаждащ блок UT12 - преден/страничен изглед

УКАЗАНИЕ
Повреда поради прегряване
Твърде малкото отстояние от стената и нагоре може да доведе до задържане на топлина в машината, а следова-
телно и до повреди.
a) Спазвайте препоръчаните монтажни размери и свободни пространства.

b) Следете за това свободните пространства да не са блокирани.

Минимални разстояния
– До задната стена: 50 мм
– Отгоре: 200 мм (за пълнене и изваждане на съда за кафе на зърна)
– Вдясно: 100 мм (за отваряне на вратата)

Допълнително наличните крачета могат да компенсират неравности и разлики във височината.

Пробиви в рафта
Следните изображения са примерни. Точните данни, подходящи за Вашата конфигурация, могат да се вземат
от данните на планиращия.
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Пробиви в рафта при опорни крачета

Пробив в рафта при плътно уплътнение

6.2.1 Крачета
Ако при поръчката на кафемашината не се избере друга опция, в обхвата на доставката са включени крачета с
фиксирана височина от 40 mm. Опционално са на разположение регулируеми крачета с височина от 70 или
100 mm. Също така могат да се поръчват крачета с фиксирана височина от 7 mm вкл. плътно уплътнение за
закрепване.

С регулируемите крачета могат да компенсират неравности и разлики във височината.

6.3 Изисквания към водоснабдителна уредба

6.3.1 Връзка за вода

Налягане на водата 0,8-8,0 бар

Дебит >100 мл/с
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Температура на водата <25 °C

Свързване към водопроводна мрежа Шарнирна гайка G3/8" метален маркуч l = 1500 мм

Свързвайте само с включения в доставката комплект
маркучи

– Свързването към водопроводната мрежа трябва да отговаря на техническите данни, местните и национал-
ните предписания.

– Свързването към водопроводната мрежа трябва да е извършено така, че да гарантира защита от обратен
поток.

– Свързването към водопроводната мрежа трябва да е снабдено със спирателен вентил и контролируем въз-
вратен клапан с поставен пред него филтър. Филтърът трябва да може да се сваля, за да се почиства.

– Водата не трябва да се взима от домашната инсталация за декалцифициране на вода.
– Филтър с минимум 100 отвора/цол (UL)

6.3.2 Качество на водата

Обща твърдост: 4 – 8° dH GH (немски градус)

7 – 14° fH GH (френски градус)

4,2-8,3 GPG

70–140 ppm (мг/л)

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

Киселинност/pH стойност 6,5 – 7,5 pH

Съдържание на хлор < 0,5 mg/l

Съдържание на хлорид < 30 mg/l

TDS (total desolved solids) 30–150 ppm (мг/л)

Електрическа проводимост (измерена) 50–200 μS/cm (микросименс)

Съдържание на желязо < 0,3 mg/l

– Цвят: прозрачен
– Вкус: свеж и чист вкус
– Мирис: без доловим мирис
– Без частици ръжда във водата
– Обратна осмоза: водата трябва да има съдържание на твърдо вещество от поне 30 – 50 ppm (30 – 50 mg/

l), за да предотврати препълване на бойлера.

Оценка на опасността от корозия
За оценка може да се използва следната формула:

Изчислена проводимост = измерена проводимост [μS/cm] – (измерена твърдост на водата [° dH GH] x кон-
станта)

– Измерена проводимост в μS/cm
– Измерена твърдост на водата в ° dH GH
– Константа = 30 [μS/cm]/[ ° dH GH]

Изчислена проводимост Опасност от корозия

< 200 μS/cm ниска

200 – 500 μS/cm повишена

> 500 μS/cm голяма
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Пример за изчисляване:
– Измерена проводимост 700 μS/cm
– Измерена твърдост на водата 18° dH GH
– Изчислена проводимост = 700 μS/cm – (18 x 30 μS/cm) = 160 μS/cm

Резултатът от изчислението е 160 μS/cm и показва ниска опасност от корозия.

6.3.3 Канал за оттичане на водата
– Маркуч за оттичане: D = 20 мм, L = 2000 мм
– Връзка към по-ниско разположен сифон
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7 ЗАРЕЖДАНЕ И ИЗПРАЗВАНЕ

7.1 Зареждане със зърна

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване!
Ако в съда за зърна или в мелницата попаднат предмети, това може да доведе до изхвърчане на парчета и да
предизвика наранявания или повреда на машината.
a) Не поставяйте предмети в съда за зърна или в мелницата.

УКАЗАНИЕ
Лошо качество на напитката
Мазнината от кафеените зърна се отлага като маслен слой по вътрешната страна на съда. Наслоената мазнина
бързо остарява и влошава вкуса на напитките.
a) Отстранявайте ежедневно масления слой от вътрешната страна на съда за кафе на зърна.

b) За целта използвайте суха или навлажнена само с вода кърпа.

c) Не използвайте почистващи средства, тъй като те могат да променят вкуса на кафето.

Напълнете кафе на зърна в съда 
Напълнете прахообразен продукт за автомати в съда за прахообразен продукт.

1. Отворете капака на съда за кафе на зърна.

2. Напълнете с кафе на зърна.

3. Поставете капака.
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7.2 Зареждане с прахообразен продукт

1. Отворете капака на съда за прахообразен про-
дукт.

2. Напълнете прахообразен продукт за автомати.

3. Поставете капака.

7.3 Зареждане на охладителния блок

ВНИМАНИЕ
Бактерии в млякото
Бактериите в млякото може да застрашат здравето.
a) Не използвайте сурово мляко.

b) Използвайте само пастьоризирано мляко или Н мляко.

УКАЗАНИЕ
Повреди по машината
Неправилното използване на течности може да повреди машината.
a) Пълнете само мляко или готови напитки в съда на Franke.

b) За почистване на съда използвайте вода и нежно почистващо средство.
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УКАЗАНИЕ
Развалено мляко и готови напитки
Вследствие на недостатъчно охлаждане или хигиена готовите напитки и млякото могат да се развалят.
a) Използвайте само предварително охладено мляко и готови напитки (2,0-5,0 °C).

b) Зареждайте мляко и готови напитки само в чисти съдове.

c) Съхранявайте млякото и готовите напитки в охлаждащия блок само докато охлаждащият блок работи. Когато
охлаждащият блок не работи, като например нощем, съхранявайте млякото и готовите напитки в хладилник.

d) Почиствайте машината и охладителния блок веднъж дневно.

e) Докосвайте маркуча за всмукване, вътрешната част на контейнера и капака му само с чисти ръце или из-
ползвайте ръкавици за еднократна употреба.

f) Слагайте капака на контейнера за мляко с маркуча за всмукване само върху чиста повърхност.

7.3.1 Охлаждащ блок SU12/UT12 FM CM 2OM

1. Отворете вратата на охлаждащия блок.

2. Включете охлаждащия блок.

ð Извежда се актуалната температура на охла-
дителната камера.

3. Изтеглете съдовете.

4. Свалете капаците на съдовете с адаптерите.

5. Напълнете съдовете с охладено мляко или ох-
ладено средство.

6. Поставете капаците на съдовете с адаптерите
върху съдовете.

7. Бутнете докрай съдовете в охладителната каме-
ра.

8. Затворете вратата на охлаждащия блок.

7.3.2 Охлаждащ блок UT40

УКАЗАНИЕ
Повреда и/или счупване на решетката
Превишаването на максималната товароносимост на решетката в охлаждащия блок може да доведе до повреда
или до счупване.
a) Уверете се, че максималната товароносимост на решетката от 22 кг не е превишена.
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1. Отворете вратата на охлаждащия блок.

2. Включете охлаждащия блок.

ð Извежда се актуалната температура на охла-
дителната камера.

3. Изтеглете щекерния куплунг от съда и свържете
към помпения модул.

4. Изтеглете съда.

5. Отстранете капака на контейнера.

6. Напълнете съда с охладено мляко или охладе-
но средство.

7. Поставете капаците на съдовете.

8. Свържете щекерния куплунг към съда.

9. Бутнете докрай контейнера в охладителната ка-
мера.

10. Затворете вратата на охлаждащия блок.

7.4 Зареждане на Flavor Station FS EC
Превключвателят за включване на модула за аромати се намира във вътрешността на модула, вляво на задната
стена.

1. Отключете модула за аромати с ключа.
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2. Натиснете бутона за отключване и отворете
модула за аромати.

3. Включете модула за аромати.

4. Издърпайте държача за бутилките нагоре.

5. Поставете бутилките в модула за аромати.

6. Натиснете надолу държача за бутилките.

7. Плъзнете конектора за маркуча нагоре по мар-
куча.

8. Поставете маркуча в бутилката.

9. Поставете конектора в гърлото на бутилката.

10. Затворете модула за аромати.

7.5 Зареждане на модула за аромати FSU60 CM
Превключвателят за включване на FSU60 CM се намира отпред в средата на корпуса.

1. Отворете шкафа. 2. Изтеглете Flavor Station дотолкова, че уредът
да е достъпен.
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1

2

3

4

6.

3. Изтеглете щекерните съединения от адаптери-
те.

4. Поставете всички бутилки в таблата за бутилки
на модула за аромати.

1

5. Свържете щекерните съединения към шишетата
за сироп.

ð Всички бутилки със сироп са свързани към
модула за аромати.

ð Неизползваните щекерни куплунги са свър-
зани към адаптера за почистване.

6. Включете Flavor Station.

7. Избутайте модула за аромати в шкафа.

8. Затворете шкафа.

7.6 Настройване на степента на смилане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване!
Ако в съда за зърна или в мелницата попаднат предмети, това може да доведе до изхвърчане на парчета и да
предизвика наранявания или повреда на машината.
a) Не поставяйте предмети в съда за зърна или в мелницата.

Регулиращ ключ за мелницата (560.0003.876)

Промяната на степента на смилане се отразява върху количеството кафе. Затова след настройката на степента
на смилане мелниците трябва да се калибрират.
При необходимост можете да настроите степента на смилане на всяка мелница.
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1. Изтеглете блокиращия щифт докрай навън.

2. Вдигнете нагоре съда за кафе на зърна.

3. При необходимост настройте степента на сми-
лане с регулиращия ключ за мелницата.

ð За по-фино смилане завъртете ключа по по-
сока, обратна на часовниковата стрелка.

ð За по-едро смилане завъртете по посока на
часовниковата стрелка.

4. Поставете съда за кафе на зърна.

5. Проверете степента на смилане и при необхо-
димост я коригирайте.

6. Поставете съда за кафе на зърна.

7. Натиснете докрай навътре блокиращия щифт.

УКАЗАНИЕ
Възпрепятстване работата на машината
Недобре затворените съдове за кафе на зърна и прахообразен продукт могат да възпрепятстват работата на ка-
фемашината и да доведат до влошено качество на напитките.
a) Натиснете докрай навътре блокиращия щифт.
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7.7 Изпразване на съда за кафе на зърна

1. Изтеглете блокиращия щифт докрай навън.

2. Вдигнете нагоре съда за кафе на зърна.

3. Изпразнете, почистете и подсушете съда за ка-
фе на зърна.

4. Натиснете докрай навътре блокиращия щифт.

УКАЗАНИЕ
Възпрепятстване работата на машината
Недобре затворените съдове за кафе на зърна и прахообразен продукт могат да възпрепятстват работата на ка-
фемашината и да доведат до влошено качество на напитките.
a) Натиснете докрай навътре блокиращия щифт.

7.8 Изпразване на съда за прахообразен продукт

ВНИМАНИЕ
Порязвания/прищипвания
Задвижващият механизъм на съда за прахообразен продукт може да причини порезни рани и прищипвания.
a) Почистете внимателно съда за прахообразен продукт.

УКАЗАНИЕ
Замърсяване с прахообразен продукт
От съда за прахообразен продукт може да изпадне прах.
a) Премествайте съда за прахообразен продукт винаги в затворено и изправено положение.
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1. Изтеглете блокиращия щифт докрай навън.

2. Извадете нагоре съда за прахообразен про-
дукт.

3. Изпразнете, почистете и подсушете съда за
прахообразен продукт.

4. Поставете съда за прахообразен продукт.

5. Натиснете докрай навътре блокиращия щифт.

УКАЗАНИЕ
Възпрепятстване работата на машината
Недобре затворените съдове за кафе на зърна и прахообразен продукт могат да възпрепятстват работата на ка-
фемашината и да доведат до влошено качество на напитките.
a) Натиснете докрай навътре блокиращия щифт.

7.9 Изпразнете касетата за утайка

УКАЗАНИЕ
Образуване на мухъл
Остатъците от кафе могат да доведат до образуване на мухъл.
a) Изпразвайте и почиствайте касетата за утайка най-малко веднъж дневно.

1. Отворете вратата.

ð На контролния панел се извежда съобще-
нието Отворена врата.
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2. Извадете касетата за утайка.

3. Изпразнете, почистете и подсушете касетата
за утайка.

4. Поставете касетата за утайка и затворете вра-
тата.

7.10 Изпразване на охладителния блок

УКАЗАНИЕ
Развалено мляко и готови напитки
Вследствие на недостатъчно охлаждане или хигиена готовите напитки и млякото могат да се развалят.
a) Използвайте само предварително охладено мляко и готови напитки (2,0-5,0 °C).

b) Зареждайте мляко и готови напитки само в чисти съдове.

c) Съхранявайте млякото и готовите напитки в охлаждащия блок само докато охлаждащият блок работи. Когато
охлаждащият блок не работи, като например нощем, съхранявайте млякото и готовите напитки в хладилник.

d) Почиствайте машината и охладителния блок веднъж дневно.

e) Докосвайте маркуча за всмукване, вътрешната част на контейнера и капака му само с чисти ръце или из-
ползвайте ръкавици за еднократна употреба.

f) Слагайте капака на контейнера за мляко с маркуча за всмукване само върху чиста повърхност.

7.10.1 Охлаждащ блок SU12/UT12 FM CM 2OM

1. Отворете вратата на охлаждащия блок.
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2. Изтеглете съдовете.

3. Съхранявайте млякото, респ. средството в хла-
дилник или го изхвърлете при необходимост.

4. Почистете съдовете, капаците, адаптерите,
засмукващите маркучи и охладителната каме-
ра.

5. Поставете капаците на съдовете с адаптерите
върху съдовете.

6. Бутнете докрай почистените съдове в охлади-
телната камера.

7. Изключете охлаждащия блок, когато повече не
Ви трябва. Оставете вратата на охлаждащия
блок леко отворена, за да предотвратите обра-
зуване на миризма във вътрешността му.

7.10.2 Охлаждащ блок UT40

1. Отворете вратата.

2. Изтеглете щекерния куплунг(и) от съда(овете).

3. Свържете щекерния куплунг(и) върху помпе-
ния(ите модул(и).

4. Изтеглете съда.
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5. Съхранявайте млякото или средството в хла-
дилник или го изхвърлете при необходимост.

6. Почистване на съдовете, прекарващите мляко/
средства части и охладителната камера.

7. Поставете почистения(ите) съд(ове).

8. Изключете охлаждащия блок, когато повече не
Ви трябва.

9. Оставете вратата на охлаждащия блок леко от-
ворена, за да предотвратите образуване на ми-
ризма във вътрешността му.
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8 ИЗБОР НА НАПИТКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от опарване!
Горещи напитки могат да доведат до опарване.
a) Бъдете внимателни с горещи напитки.

b) За пиене използвайте само подходящи съдове.

Всички напитки (вкл. топлата вода) се изкарват през универсалния чучур. Чучурът освен това при почистване
да не се разглобява - той се почиства при автоматичното почистване с помощта на съоръжението за почиства-
не на чучура.

8.1 Избор на напитка с Quick Select

1. Поставете под чучура подходящ съд за напит-
ка.

11:35
2021-02-07

2. Изберете продукт.

ð Появява се прегледът на продукти.

3. Изберете продуктови опции.

4. Стартирайте приготвянето със зеления бутон.

ð Напитката се приготвя.
11:35

2021-02-07

ð Изборът на продукт се показва, щом продук-
тът бъде приготвен.

8.2 Избиране на напитки с Advanced Mode

1. Поставете под чучура подходящ съд за напит-
ка.

2. Изберете продукт.

3. Изберете желаните продуктовите опции.

4. Стартирайте приготвянето със зеления бутон.

ð Чучурът се спуска.

ð Приготвянето на напитката започва.

ð Продуктът е приготвен.

8.3 Избиране на напитки със смляно кафе
Пример: Quick Select

Може да бъде използвано само мляно кафе. Не може да се използва разтворимо кафе от изсушен екстракт от
кафе.

1. Поставете под чучура подходящ съд за напит-
ка.
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2. Натиснете бутон за избор Безкофеиново кафе.

Еспресо Двойно еспресо

РистретоКафе с пяна

ð Бутонът за избор Безкофеиново кафе свети.

ð Появява се това съобщение.

3. Отворете капака на контейнера за продукт.

4. Заредете с прахообразен продукт.

5. Затворете капака на контейнера за продукт.

6. Потвърдете съобщението с OК.

ð Приготвянето на напитката започва.

ð Появява се екранът за избор на продукт.

ð Продуктът е приготвен.

8.4 Получаване на вода за чай
Можете да прекъснете подаването на вода за чай по всяко време с прекъсвача.

Пример: Quick Select

1. Поставете под чучура подходящ съд за напит-
ка.

11:35
2021-02-07

2. Изберете Вода за чай.
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Еспресо Двойно еспресо

РистретоКафе с пяна

3. Изберете размер на чашата.

ð Подаването на гореща вода стартира и при-
ключва след края на цикъла за гореща вода.

8.5 Избиране на напитки със сензорна подложка
Сензорната подложка е помощ за управление за хора в инвалидна количка.

1. Поставете под чучура подходящ съд за напит-
ка.

2. Преместете с помощта на сензорната подлож-
ка стрелката на мишката до желаното място
върху екрана.

3. Докоснете веднъж върху сензорната подложка.

ð Кафемашината извършва желаното
действие.
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9 ПОЧИСТВАНЕ

9.1 Въведение
Перфектно почистената кафемашина, охлаждащ блок и модул за аромати (опция) е предпоставка за перфект-
ната наслада от кафето. Повишете качеството на Вашите продукти! Почиствайте Вашата кафемашина и прис-
тавките най-малко веднъж дневно, а при необходимост и по-често.

Автоматичното почистване обхваща почистването на кафемашината, охладителния блок и модула за аромати
(ако е наличен).

УКАЗАНИЕ
Замърсени компоненти
Замърсените компоненти могат да нарушат функционирането на машината и качеството на напитките.
a) Почистете свалящите се компоненти по метода на 5-те стъпки.

Свалящите се компоненти на кафемашината, охлаждащия блок, CleanMaster и Flavor Station (опция) не могат
да се почистват в съдомиялна машина.

Промиването не заменя ежедневното почистване! Промиването е необходимо за отстраняване на остатъци от
системите за кафе и мляко.
Машината промива автоматично след определен период от време, както и при включване и изключване.

9.2 Необходими принадлежности за почистване
– Почистващи таблетки
– Микрофибърна кърпа
– Почистваща четчица
– Комплект четки
– Бутилка с почистващ препарат (за Flavor Station с ЕС)
– Мерителна чаша
– Съоръжение за почистване на чучура

9.3 Метод на петте стъпки
Почистете разглобяващите се компоненти на Вашата Specialty Beverage Station по метода на 5-те стъпки.

1. Отстранете грубите замърсявания с почиства-
ща четчица или четка.

2. Накиснете компонентите в гореща вода и неж-
но почистващо средство.

3. Измийте компонентите.

4. Промийте основно компонентите.

5. Изсушете компонентите.
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Свалящи се компоненти

Уред Свалящи се компоненти

Кафемашина – Касета за утайка
– Смесител
– Улей за прах
– Решетка на капкоуловителя

Охлаждащ блок – Съд за мляко/средство
– Капак, смукателен маркуч и засмукващ отвор
– Адаптер (SU12/UT12)

CleanMaster (UT40 CM/FSU60 CM) – Съд за почистване с капак

Модул за аромати – Смукателен маркуч със засмукващ отвор

Свалящи се части

Допълнително почистване на ръка
– Вътрешната страна на вратата и уплътнението на охлаждащия блок
– Вътрешните площи и пода (ако има) в хладилното отделение
– Щекерни куплунги на охлаждащия блок UT40 (върху съдовете и модулите на помпата), както и на Flavor

Station FSU60 CM (опция)
– Адаптер (SU12/UT12)

9.4 Стартиране на почистването

9.4.1 Стартиране на почистването в меню Почистване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от опарване!
При почистването се отделят горещи течности и пара, които могат да доведат до опарване.
a) Избягвайте близостта на чучурите, докато извършвате операцията.
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При Beverage Station с охлаждащ блок UT40 Flavor Station се почиства в точка от менюто Почистване на систе-
мата в предварително зададен цикъл. Ако се желае предварително почистване на модула за аромати, то може
да се извърши чрез Почистване на системата с FSU.
Ако системата е оборудвана с охлаждащ блок SU12/UT12 и модул за аромати, изберете точка от менюто По-
чистване на модул за аромати, за да почистите модула за аромати.

След почистване машината се връща сама в режим за поддръжка или в енергоспестяващ режим. Вашият техник
по поддръжката може да зададе желаната от Вас опция.

Еспресо Двойно еспресо 2 еспресо

Кафе с пяна Пара Вода за чай

1. Докоснете логото на Franke.

2. Въведете PIN код. PIN код [} 59]

3. Натиснете Ok.

2020-03-02
10:54

Моите настройки

Индивидуализиране и трансфер на
данни

Брояч

Почистване и поддръжка

4. Изберете Почистване и Поддръжка.

10:54
2020-03-02

Почистване на системата

Почистване на система с FSU/Flavor Station

Промиване на кафемашината

Подготвяне на студени средства

Подготовка на модула за аромати

Количество вода филтър

Защита при бърсане

Протокол за грешки/събития

Почистване и поддръжка

5. Изберете Почистване на системата.

6. Натиснете Да, за да стартирате почистването.

7. Следвайте указанията от контролния панел и
потвърдете извършените стъпки потвърдете с
Напред.

ð Машината показва следващата стъпка.

8. Пригответе съоръжението за почистване и едва
след подкана поставете под изкарания чучур.

9. Следвайте указанията от контролния панел и
потвърдете извършените стъпки потвърдете с
Напред.

ð Машината показва следващата стъпка.
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9.5 Ежеседмично почистване

9.5.1 Почистване на повърхността на машината

1. Почиствайте повърхността на машината с влаж-
на кърпа.

2. При нужда използвайте мек почистващ препа-
рат. УКАЗАНИЕ! Не използвайте абразивно
средство.

9.5.2 Почистване на съдовете за кафе на зърна и прахообразен продукт

ВНИМАНИЕ
Образуване на мухъл
Влажността в съда за кафе на зърна може да доведе до образуване на плесен.
a) Не мокрете съда за кафе на зърна директно с вода.

b) Използвайте само навлажнена кърпа за почистването му.

c) Уверете се, че съдът за кафе на зърна преди поставяне е напълно сух.

ВНИМАНИЕ
Порязвания/прищипвания
Задвижващият механизъм на съда за прахообразен продукт може да причини порезни рани и прищипвания.
a) Почистете внимателно съда за прахообразен продукт.

ü Използвайте суха или навлажнена само с вода
кърпа.

ü Не използвайте почистващи средства, тъй като
те могат да променят вкуса на кафето.

1. Отворете вратата.

2. Изтеглете блокиращия щифт докрай навън.

3. Вдигнете нагоре съда за кафе на зърна.

4. Изпразнете съдовете за кафе на зърна и пра-
хообразен продукт (ако са налични).

5. Отстранете слоя масло от вътрешната страна
на съда за кафе на зърна с кърпа.

6. Почистете съда за прахообразен продукт с
кърпа. При необходимост използвайте детер-
гент. Подсушете съда за прахообразен продукт
със суха кърпа.
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7. Поставете съдовете за кафе на зърна и за пра-
хообразен продукт (ако са налични).

8. Натиснете докрай навътре блокиращия щифт.

9. Затворете вратата.

9.5.3 Почистване на екрана

Еспресо Двойно еспресо 2 еспресо

Кафе с пяна Пара Вода за чай

1. Докоснете логото на Franke.

2. Въведете PIN код. PIN код [} 59]

3. Натиснете Ok.

2020-03-02
10:54

Моите настройки

Индивидуализиране и трансфер на
данни

Брояч

Почистване и поддръжка

4. Изберете Почистване и Поддръжка.

10:54
2020-03-02

Почистване на системата

Почистване на система с FSU/
почистване на модул за аромати

Промиване на кафемашината

Подготвяне на студени средства

Подготовка на модула за
аромати

Количество вода филтър

Защита при бърсане

Протокол за грешки/събития

Почистване и поддръжка

5. Изберете Защита при бърсане.

ð Контролният панел се заключва за 20 секун-
ди.

6. Почистете екрана.

ð Появява се нивото за поддръжка.
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9.6 Промиване на кафемашината

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от опарване!
По време на промиването изтича гореща вода.
a) Избягвайте близостта на чучурите, докато извършвате операцията.

b) Не поставяйте нищо върху решетката на капкоуловителя.

c) ПРИ ОПАРВАНЕ: незабавно охладете изгореното място и в зависимост от степента на изгаряне се консулти-
райте с лекар.

Промиването не заменя ежедневното почистване! Промиването е необходимо за отстраняване на остатъци от
системите за кафе и мляко.
Машината промива автоматично след определен период от време, както и при включване и изключване.

Еспресо Двойно еспресо 2 еспресо

Кафе с пяна Пара Вода за чай

1. Докоснете логото на Franke.

2. Въведете PIN код. PIN код [} 59]

3. Натиснете Ok.

2020-03-02
10:54

Моите настройки

Индивидуализиране и трансфер на
данни

Брояч

Почистване и поддръжка

4. Изберете Почистване и Поддръжка.

10:54
2020-03-02

Почистване на системата

Почистване на система с FSU/
почистване на модул за аромати

Промиване на кафемашината

Подготвяне на студени средства

Подготовка на модула за
аромати

Количество вода филтър

Защита при бърсане

Протокол за грешки/събития

Почистване и поддръжка

5. Докоснете Промиване на кафемашината и по-
твърдете.

ð Кафемашината се промива.
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10 КОНФИГУРИРАНЕ

10.1 Извиква режим на поддръжка

Еспресо Двойно еспресо 2 еспресо

Кафе с пяна Пара Вода за чай

1. Докоснете логото на Franke. 2. Въведете PIN код. PIN код [} 59]

3. Натиснете Ok.

10.2 PIN код
Фабричните PIN кодове по подразбиране са следните:

Собственик Специалист Оператор

PIN код по подразбиране 1111 2222 7777

Собствен PIN код
 ...  ...  ...

PIN кодовете за продукти със заключване и Включване/изключване на машината можете да видите и промени-
те в качеството си на собственик в меню Моите настройки > Управление на правата.

10.3 Структура на менюто Моите настройки

Моите настройки

0 Пускане в експлоатация

0.10 Системна информация

1 Настройване на машината

1.1 Език

1.2 Режим на управление

1.3 Бутони за избор

1.4 Почистване

1.7 Температури

2 Настройване на напитките 3 Дата и час

3.2 Дата и час

3.3 Часовник прекъсвач 1

6 Управление на правата

6.2 Собственик

6.3 Специалист

6.4 Обслужващ машината

6.6 Заключени продукти

6.7 Машина Вкл./Изкл.

В зависимост от конфигурацията във Вашата машина може да липсват някои менюта.
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10.4 Методи за въвеждане

Включ
но

Докоснете превключвателя, за да превключите Да/Не или Вкл./Изкл. Активна е видима-
та стойност.

Докоснете стрелката, за да посочите избора и за да изберете опция.

Дръпнете по скалата, за да настроите параметри. Активна е стойността в рамката.

Докоснете клавиатурата, за да въведете текст или цифри.

Стартиране
Докоснете екранния бутон, за да извършите съответните стъпки по настройка, като на-
пр. Стартиране, Тестване.

10.5 Моите настройки

2020-03-02
10:54

Моите настройки

Индивидуализиране и трансфер на
данни

Брояч

Почистване и поддръжка

10.5.1 Меню 0 Пускане в експлоатация

Точка от менюто 0.10 Системна информация

Тук може да намерите информация за версията на хардуера и софтуера на машината, както и за конфигураци-
ята.
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10.5.2 Меню 1 Настройване на машината

Опция от менюто 1.1 Език

Моите настройки

1 Настройване на машината

1.1 Език

Параметри Възможни стойности Бележки

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

Езикът на потребителския интерфейс се превключва
веднага

Опция от менюто 1.2 Режим на управление

Моите настройки

1 Настройване на машината

1.2 Режим на управление

Режим на управление

Сценрий на работа > Обслужен

Параметри Възможни стойности Бележки

при работа – С обслужване
– (Самообслужва-

не)

Продукти на страница – 4
– 9
– 16

– Брой на едновременно показаните продукти
– По подразбиране: 4

Представяне – Фотореалистич-
но

– Нарисувано

По подразбиране: Фотореалистично

Автоматичен режим – Да
– Не

– Да: Всички предварително избрани продукти се
извеждат без допълнително натискане на бутони

– Не: Всеки продукт трябва да се пусне със старто-
вия бутон

– По подразбиране: Не

Пауза между продукти 1-10 секунди – Показва се, когато автоматичен режим е активи-
ран

– Стъпка: 1
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Параметри Възможни стойности Бележки

Индикация на време за запарва-
не

– Да
– Не

Изпускане на парата от дюзата – Да
– Не

По подразбиране: Не

Сценарий на работа > Самообслужване

Параметри Възможни стойности Бележки

при работа – Самообслужване
– (С обслужване)

Режим на управление – Quick Select
– Inspire Me

– По подразбиране: Quick Select

– При сценарий на работа Самообслужване може да
се избира между Quick Select и Inspire Me (Inspire
Me не е налично за A400).

Продукти на страница – 6
– 12
– 20

– Брой на едновременно показаните продукти
– По подразбиране: В зависимост от кафемашината

Приготвяне на индивидуална на-
питка

– Да
– Не

– Възможност за клиента на самообслужване да
персонализира напитката по свой вкус чрез на-
личните бутони за избор

– По подразбиране: Не

Снимки на клиента – Да
– Не

– Активиране на снимки на клиента
– За сценарий на използване Самообслужване, ре-

жим на работа Quick Select

– По подразбиране: Не

Сценарий на използване > Индивидуализиран

Параметри Възможни стойности Бележки

Режим на управление Индивидуализиран Ако е била импортирана конфигурация в Индивидуа-
лен режим на управление (Advanced Mode), в точка от
менюто 1.2 Режим на управление нищо не може да се
конфигурира.

Опции

Параметри Възможни стойности Бележки

Заключени продукти – Да
– Не

– С опцията Заключени продукти могат да се блоки-
рат избрани продукти

– Заключени продукти могат да се изтеглят само
след въвеждане на PIN код (вж Меню 6 Управление
на правата)

– По подразбиране: Не

Скриване на бутона за
прекъсване

– Да
– Не

– Извежда се бутон за отказ на продукта
– По подразбиране: Не



Franke Kaffeemaschinen AG Конфигуриране | 10

Инструкция за употреба SB1200 FM CM 63

Параметри Възможни стойности Бележки

Звуков сигнал при пригот-
вянето на продукта

– Да
– Не

Издава се звуков сигнал, когато приготвянето на про-
дукта е приключило.

Звуков сигнал при съобще-
нията за грешка

– Да
– Не

Издава се звуков сигнал на всеки 3 секунди, когато
липсва суровина.

Настройване на екрана

Параметри Възможни стойности Бележки

Яркост на дисплея 15–100 % По подразбиране: 85 %

Опция от менюто 1.3 Бутони за избор

Моите настройки

1 Настройване на машината

1.3 Бутони за избор

Параметри Възможни стойности Бележки

Продуктови опции – Малко
– Средство
– Голямо
– 2x
– Без кофеин
– Аромат 1 – 6
– Допълнителна

доза
– Охладено
– Еспресо шот

– Максималният брой бутони за избор могат да бъ-
дат заети с различните продуктови опции от меню
за обслужване. Продуктовите опции се показват в
статус Drink Selection

– При до осем конфигурирани бутона за избор, бу-
тоните 1 – 4 се извеждат вляво, а останалите вдя-
сно

– Ако конфигурираните бутони за избор са над ос-
ем, бутоните 1 – 6 се извеждат вляво, а останалите
вдясно

– При девет и повече бутона за избор, размерът на
бутоните се намалява

Препоръка:

– Бутони за избор лява страна: Изберете големината
на напитката.

– Бутони за избор дясна страна: Изберете допълни-
телните настройки.

Текстово представяне – Функция
– Свободен текст
– Няма текст

– По подразбиране: Функция: Надписът съответства
на наименованието на избраната продуктова оп-
ция.

– Свободен текст: Въведете собствен надпис на бу-
тоните за избор.

– Няма текст: Изключете надписа.

Цена Сума – Запис на надбавка за опцията.
– Крайната сума се изчислява от машината
– По подразбиране: 0.00



10 | Конфигуриране Franke Kaffeemaschinen AG

64 Инструкция за употреба SB1200 FM CM

Параметри Възможни стойности Бележки

PLU PLU № – Запис на PLU номер за изчисляване на цената (в
случай че се работи с PLU номера).

– По подразбиране: 0

Опция от менюто 1.4 Почистване

Моите настройки

1 Настройване на машината

1.4 Почистване

Параметри Възможни стойности Бележки

Зумер – Да
– Не

Акустична подкана за действия по време на почиства-
не.

– Не: акустичен сигнал не е активен.
– Дa: aкустичен сигнал активен
– По подразбиране: Не

Опция от менюто 1.7 Температури

Моите настройки

1 Настройване на машината

1.7 Температури

Съблюдавайте при тези настройки локацията, температурата на околната среда и натоварването на машината.

Параметри Възможни стойности Бележки

Кафе –20 до +20 % – Температурата в бойлера за кафе се задава пред-
варително от сервизния техник

– Зададената температура може да бъде регулирана
в проценти чрез плъзгача

Пара –20 до +20 % – Температурата в бойлера за пара се задава пред-
варително от сервизния техник

– Зададената температура може да бъде регулирана
в проценти чрез плъзгача

Гореща вода/пара 0 до 14 % – Температурата в бойлера за гореща вода/пара се
задава предварително от сервизния техник

– Зададената температура може да бъде регулирана
в проценти чрез плъзгача

Вода за чай –20 до +20 % – Температурата в бойлера за топла вода се задава
предварително от сервизния техник

– Зададената температура може да бъде регулирана
в проценти чрез плъзгача
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Точка от меню 1.10 Система за мляко

Параметри Възможни стойности Бележки

Конструкция/конфигура-
ция

– Без система за мляко
– MS EC
– FM EC
– FM CM
– FoamMaster Twin (FM

CM и FM EC)
– Two Step

Индикация на системата за мляко, която е била конфи-
гурирана в

Вид мляко 1 Индикация на вид мляко 1, който е бил конфигуриран в

Вид мляко 2 Индикация на вид мляко 2, който е бил конфигуриран в

Контролиране – W: вътрешна стена
– L: тръбопровод за мля-

ко
– W/L: вътрешна стена и

тръбопровод за мляко
– Без

– W: Вътрешна стена: Нивото на пълнене на млякото
се следи от капацитивен сензор върху страничната
вътрешна стена на охлаждащия блок

– Ако се падне под минималното ниво, се показ-
ват следните съобщения за грешка:

Мляко 1: Е620, след изтичане на настроеното
в празното съобщение време Е619

Мляко 2: Е622, след изтичане на настроеното
в празното съобщение време Е621

– Когато е допълвано мляко, при избирането на
млечен продукт системата за мляко автоматич-
но е се подготвя

– L: тръбопровод за мляко: Нивото на пълнене на
млякото се следи от сензор в тръбопровода за
мляко.

– Ако не тече мляко през тръбопровода за мляко,
се показват съобщения за грешка 617 (мляко 1)
респ. 618 (мляко 2). Изтеглянето на млечен
продукт веднага се прекъсва и продуктите се
блокират

– Ако по време на изкарване на млечен продукт
млякото свърши, се появява съобщението за греш-
ка Прекъсване на продукт поради липсващо мляко
1 [вид мляко]. Потребителят тогава има възмож-
ност да допълни мляко в насочван процес, да под-
готви системата за мляко и да повтори прекъснато-
то изкарване на продукт. Ако процедурата е пре-
кратена от потребителя, при включена система за
плащания вкараните пари се губят

– Без: няма следене на нивото на напълване на мля-
кото

– По подразбиране FM: Вътрешна стена

– По подразбиране MS: тръбопровод за мляко

Да показва температурата
на млякото

– Да
– Не
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Параметри Възможни стойности Бележки

Вид линеен сензор – Фотоклетка
– Разходомер

– Показва се само при следене L: тръбопровод за
мляко или W/L: вътрешна стена и тръбопровод за
мляко

– Въвеждане на вградения тип сензор

Съобщение за изпразване 0–40 сек – Показва се само при следене W: вътрешна стена
– По подразбиране: 30,0 s

Опция от менюто 1.11 Аромат

Моите настройки

1 Настройване на машината

1.11 Аромат

Параметри Възможни стойности Бележки

Броенето активирано – Да
– Не

– Да: Продуктите с аромат се изброяват
– Не: Продуктите с аромат не се изброяват
– По подразбиране: Не

Аромат 1-6

Параметри Възможни стойности Бележки

Аромат 1 – 6 Списък с видовете сироп – За настройване на напитките по-късно са налични
само тук посочените видове аромати.

– Ако бъде избрано Дефинирано от потребителя, ви-
довете аромати могат да бъдат наименувани сво-
бодно.

Име на аромат 1 – 6 Дефинирано от потребите-
ля

За видовете аромат може да се въведат собствени
имена

Указание: ръчно въведените видове аромат не се прев-
ключват при смяна на езика

Само още много малко си-
роп

0 – 5000 ml – Въвеждане на останалото количество, при което се
показва съобщението Вид сироп 1-6 почти празен

– По подразбиране: 200 ml

Сиропът е свършил 0 – 5000 ml – Въвеждане на останалото количество, при което се
показва съобщението Вид сироп 1-6 почти празен.
След това видът сироп се блокира

– По подразбиране: 10 ml

10.5.3 Меню 2 Настройване на напитките

За всеки продукт може да запазите три персонализирани варианта. Оригиналът не може да бъде променян.
Показват се само параметрите, които са от значение за продукта.
Данните в проценти винаги са базирани на предварително зададената стойност.
Съвети относно настройката на параметрите ще откриете в глава Помощ при проблеми с качеството на проду-
кта [} 85].
Всички стойности, настроени в меню 2, се запаметяват в конфигурацията и могат да бъдат импортирани.
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1

2

3 7

4

56 Тест

Общи Кафе

Назад Запаметяване

Запарвано количество

Количество вода

Смляно количество

Мелница 1

Мелница 2

1 Избор на вариант 2 Избор на раздел

3 Запаметяване на настройките 4 Избор на продукт

5 Потвърждаване на варианта 6 Приготвяне на тестов продукт

7 Настройка на параметрите

Настройване на напитките

Желано действие Опция от ме-
нюто

Информация/указания Номер

Избор на продукт Изберете със стрелките продукта и след това ва-
рианта, който искате да редактирате

4, 1

Промяна на наименованието на
продукт

Общи Въведете описанието на продукта и изберете
текст към продукта

2, 7

Коригиране на цената (налично
само при активирана опция за
плащане)

Общи Определяне на PLU, цени и токен, избор на оп-
ция Гратис

7

Регулиране на количеството на
водата, мелниците и количество-
то на запарката, и налягането

Кафе Регулиране на параметрите 2, 7

Регулиране на количеството
мляко

Мляко Регулиране на количеството мляко в проценти 2, 7

Регулиране на количеството пя-
на

Пяна Регулиране на количеството пяна в проценти 2, 7
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Желано действие Опция от ме-
нюто

Информация/указания Номер

Приготвяне на тестови продукт Тест С бутона Тест може да приготвите избрания про-
дукт с променените настройки

6

Задаване на вариант на напитка,
която е приготвена с този избор
на продукт

Изберете варианта и потвърдете след това с от-
метката

1, 5

Съхраняване на настройки на
напитки

Запаметяване 3

10.5.4 Меню 3 Дата и време

Опция от менюто 3.1 Машина вкл./изкл.

Моите настройки

3 Дата и време

3.1 Машина Вкл./Изкл.

Параметри Възможни стойности Бележки

С Pin – Да
– Не

– Да: Кафемашината може да бъде включена, съот-
ветно изключена само с PIN код

Опция от менюто 6.7 Машина вкл./изкл.

– Не: Кафемашината може да бъде включена, съот-
ветно изключена без PIN код

– По подразбиране: Не

Опция от менюто 3.2 Дата и час

Моите настройки

3 Дата и време

3.2 Дата и час

Параметри Възможни стойности Бележки

Показване 12/24 часа – 12 часа
– 24 часа

Ден 0–31 Настройване на деня

Месец 0–12 Настройване на месеца

Година 0–63 Настройване на годината

Час 0–23/0–11 Настройване на часа

Минута 0–59 Настройване на минутите

Часова зона Списък за избор на часова
зона

– Избиране на часова зона от списъка
– По подразбиране: UTC+0100 (Европа) Цюрих
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Опции от менюто 3.3–3.6 Часовник прекъсвач 1–4

Моите настройки

3 Дата и време

3.3 Часовник прекъсвач 1

...

Моите настройки

3 Дата и време

Автоматично включване

Активен – Да
– Не

Таймер за включване или изключване

Час 0–23/0–11 Избор на час са включване (час)

Минута 0–59 Избор на час за включване (минута)

Понеделник, вторник, сря-
да, четвъртък, петък, събо-
та, неделя

– Да
– Не

Активиране или дезактивиране на таймер за включва-
не

Автоматично изключване

Параметри Възможни стойности Бележки

Активен – Да
– Не

Таймер за включване или изключване

Час 0–23/0–11 Избор на час на изключване (час)

Минута 0–59 Избор на час на изключване (минута)

Понеделник, вторник, сря-
да, четвъртък, петък, събо-
та, неделя

– Да
– Не

Активиране или дезактивиране на таймер за включва-
не
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10.5.5 Меню 4 Данни за хранителните стойности

Опция от менюто 4.1 Мляко

Моите настройки
4 Данни за хранителните
стойности

4.1 Мляко

Вид мляко 1/вид мляко 2

Хранителни стойности за 100 ml

Параметри Възможни стойности Бележки

Захар 0,0-500,0 g

Стъпка 0,1

Въведи съдържание на захар в грамове на 100 ml

Мазнини 0,0-50,0 %

Стъпка 0,1

Въведете масленост в %

Протеини 0,0-30,0 g

Стъпка 0,1

Въведете съдържание на белтъчини в грамове на
100 ml

Калории 0-2000 kcal

Стъпка 1

Въведете енергийна стойност в килокалории (kcal)

[Списък на чести алергени
и съставки]

– Да
– Не

– Въведете съставки или алергени на използвания
вид мляко

– По подразбиране: Не

Други алергени Дефинирано от потребите-
ля

Въвеждане на съставки или алергени, които не се съ-
държат в списъка със съставките

Опция от менюто 4.2 Аромат

Моите настройки
4 Данни за хранителните
стойности

4.2 Аромат

Опция от менюто 4.3 Прахообразен продукт

Моите настройки
4 Данни за хранителните
стойности

4.3 Прахообразни продукти

Дозатор за прахообразен продукт, позиция 3/4

Хранителни стойности за 100 ml
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Параметри Възможни стойности Бележки

Захар 0,0-500,0 g

Стъпка 0,1

Въведи съдържание на захар в грамове на 100 ml

Мазнини 0,0-50,0 %

Стъпка 0,1

Въведете масленост в %

Протеини 0,0-30,0 g

Стъпка 0,1

Въведете съдържание на белтъчини в грамове на
100 ml

Калории 0-2000 kcal

Стъпка 1

Въведете енергийна стойност в килокалории (kcal)

[Списък на чести алергени
и съставки]

– Да
– Не

– Въведете съставки или алергени на използвания
вид мляко

– По подразбиране: Не

Други алергени Дефинирано от потребите-
ля

Въвеждане на съставки или алергени, които не се съ-
държат в списъка със съставките

10.5.6 Меню 6 Управление на правата

Управлението на правата позволява за различни задачи и роли да се задават различни PIN кодове. За достъп
до нивото за поддръжка могат да се зададат три нива на разрешение (собственик, специалист и оператор).

Опция от менюто PIN код (стойности по подразбиране)

6.2 Собственик 1111
6.3 Специалист 2222
6.4 Обслужващ машината 7777
6.6 Заключени продукти 8888
6.7 Машина Вкл./Изкл. 9999

Опция от менюто 6.2 Собственик

Моите настройки

6.2 Собственик

6 Управление на правата

Параметри Възможни стойности Бележки

Промяна на PIN код Въвеждане на нов PIN код – Права: Достъп до Моите настройки; Извикване на
брояч

– PIN код по подразбиране: 1111

PIN кодът е зададен – Да
– Не

– Да: PIN е зададен и се използва
– Не: PIN не се използва
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Опция от менюто 6.3 Специалист

Моите настройки
6 Управление на правата

6.3 Специалист

Параметри Възможни стойности Бележки

Промяна на PIN код Въвеждане на нов PIN код – Права: ограничен достъп до Моите настройки, Из-
викване на брояча на продукти

– PIN код по подразбиране: 2222

PIN кодът е зададен – Да
– Не

– Да: PIN е зададен и се използва
– Не: PIN не се използва

Активиране на потребител-
ски профил

– Да
– Не

– Дa: Потребителският профил е активиран и се из-
ползва

– Не: Потребителският профил не е активиран

Опция от менюто 6.4 Потребител

Моите настройки
6 Управление на правата

6.4 Обслужващ машината

Параметри Възможни стойности Бележки

Промяна на PIN код Въвеждане на нов PIN код – Няма достъп до Моите настройки, извикване на
Брояч на продукти, извикване на Брояч

– PIN код по подразбиране: 7777

PIN кодът е зададен – Да
– Не

– Да: PIN е зададен и се използва
– Не: PIN не се използва

Активиране на потребител-
ски профил

– Да
– Не

– Дa: Потребителският профил е активиран и се из-
ползва

– Не: Потребителският профил не е активиран

Опция от менюто 6.6 Заключени продукти

Моите настройки
6 Управление на правата

6.6 Заключени продукти

Параметри Възможни стойности Бележки

Промяна на PIN код Въвеждане на нов PIN код PIN код по подразбиране: 8888

PIN кодът е зададен – Да
– Не

– Да: PIN е зададен и се използва при заключени
продукти

– Не: PIN не се използва
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Параметри Възможни стойности Бележки

Активиране на потребител-
ски профил

– Да
– Не

– Дa: Потребителският профил е активиран и се из-
ползва

– Не: Потребителският профил не е активиран

Опция от менюто 6.7 Машина вкл./изкл.

Моите настройки

6 Управление на правата

6.7 Машина Вкл./Изкл.

Параметри Възможни стойности Бележки

Промяна на PIN код Въвеждане на нов PIN код PIN код по подразбиране: 9999

PIN кодът е зададен – Да
– Не

– Да: PIN е зададен и се използва
– Не: PIN не се използва

Активиране на потребител-
ски профил

– Да
– Не

– Дa: Потребителският профил е активиран и се из-
ползва

– Не: Потребителският профил не е активиран
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11 ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ И ТРАНСФЕР НА ДАННИ

11.1 Преглед
Това меню Ви предлага следните възможности:

– Използване на наличните носители на Franke за напитки, скрийнсейвър или като рекламен носител
– Зареждане и разглеждане на Вашите собствени носители на машината
– Използване на Вашите носители за напитки, скрийнсейвър или като рекламен носител
– Конфигуриране на различните работни режими и скрийнсейвъри
– Запазване на настройките
– Периодично запазване на USB памет на архиви на Вашата машина
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11.2 Структура на меню Индивидуализиране и трансфер на данни

Индивидуализиране и трансфер
на данни

1 Управление на моите носители

1.1 Зареждане на носители

1.2 Запазване на носители

1.3. Рекламни носители

1.4 Снимки на продукти

1.5 Скрийнсейвър

1.6 Аудиофайлове

1.7 Изваждане на USB флаш
паметта

1.8 Създаване на структура на
директорията

2 Адаптиране на представянето

2.1 Активиране на напитките

2.2 Ротираща таблица на
снимките

2.3 Скрийнсейвър

2.4 Моят скрийнсейвър

2.5 Карти с меню

2.6. Рекламни носители

2.7 Моите рекламни носители

2.8 Аудиопоследователности

2.9 Моите
аудиопоследователности

2.10 Сортиране на Quick Select

2.11 Сортиране на Cash Register

2.12 Моите снимки на продукти

2.13 Конфигуриране на
приложението

3 Съхраняване/зареждане на
данни

3.1 Запазване на данни

3.2 Зареждане на запазени
данни

3.3 Запазване на XML данни

3.12 Зареждане лиценз
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С 4 Задаване на стойности по подразбиране можете да върнете избрани параметри към фабричните им стой-
ности.
Точките от менюто 5 FPC импортиране, 6 PKT импортиране и 7 MMK импортиране стават активни, ако USB стик
с валидни ресурси (FPC, PKT респ. MMK) е свързано.
8 Отхвърляне на USB памет съобщава за отхвърлени свързани USB памети. Ако се съобщава за USB памет, оп-
цията е в зелено, в противен случай е в оранжево.
Точката от менюто 9 Ъпдейт пакети е активна, ако кафемашината е свързана с Franke Digital Services.
Мултимедийните функции са налични само в режими на работа Inspire Me (ако е наличен) и Quick Select
[} 50].

11.3 Изисквания за собствени носители

Носители Рекламни снимки
(рекламни носите-
ли)

Снимки на про-
дукти

Скрийнсейвър Видеофайлове (рекламен носи-
тел)

Размер 800 x 600 px 430 x 274 px 800 x 600 px Макс. 800 x 600 px (4:3) или
800 x 450 px (16:9)

Формати на
данните

PNG с 24 bit PNG с 24 bit и
евент. 8-bit алфа
канал

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

Скорост на предаване: макс.
200 kbps честота на кадрите:
макс. 25 fps

Място на съх-
раняване в
USB паметта

Папка: \QML-
Files\rc\custom\i
mages

Папка: \QML-
Files\rc\custom\
drinks

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

Папка: \QML-
Files\rc\custom\images

11.4 Мултимедийни функции
– Използване на снимки или видеофайлове като реклами носители
– Използване на снимки или видеофайлове като скрийнсейвър

11.5 Задължителна структура на директориите в USB паметта
За да може кафемашината да разпознае безпроблемно Вашите носители, трябва да спазвате специфичната
структура на директориите.

Създаване на структура на директорията върху машината

1. Пъхнете USB памет в машината.

2. Извикайте меню Индивидуализиране и транс-
фер на данни > 1 Управление на моите сред-
ства.

3. Щракнете върху точка от менюто 1.8 Създаване
на структура на директорията.

ð Структурата на директориите се изготвя вър-
ху USB паметта.
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Структура на директориите

[устройство]
\

QML-Files\ rc\ custom\ drinks

images

screensavers

11.6 Зареждане или изтриване на собствени носители
Процесът на зареждане е еднакъв за всички носители.
Налично място в паметта: 400 мБ
Снимките в USB паметта трябва да са налични в задължителната структура на папките, трябва да са в правил-
ния формат и в необходимия размер. Вижте Изисквания за собствени носители.

Желано действие Опция от менюто Информация/указание за работа

Зареждане на носителите
в машината

1.1 Зареждане на носители – Свържете USB памет със задължителната струк-
тура на директориите

– В падащото меню изберете типа носители: Ре-
кламен носител/снимки на продуктите/ скрийн-
сейвър)

– Избор на носители с Drag&Drop
– Натиснете Запаметяване

Запазване на носители от
машината

1.2 Запазване на носители – Свържете USB памет
– Изберете типа носител
– Запаметете отделни или всички носители на

USB паметта

Изтриване на носители 1.3. Рекламни носители

1.4 Снимки на продукти

1.5 Скрийнсейвър

– Отворете желаното меню
– Избор на носители, които вече не са необходи-

ми

Отстранете носители, които вече не са
необходими, чрез докосване на бутон
Изтриване

– Плъзнете носител от списъка долу върху нали-
чен горе носител:

Наличният носител се заменя

11.7 Използване на собствени носители

11.7.1 Конфигуриране на собствен скрийнсейвър

Желано действие Опция от менюто Информация/указания

Използване на носители 2.4 Моят скрийнсейвър – В долната зона докоснете средството, което тряб-
ва да се използва

– Изтеглете го нагоре
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Желано действие Опция от менюто Информация/указания

Премахване на използвани
носители

2.4 Моят скрийнсейвър – В горната зона докоснете средството, което вече
не трябва да се използва

– Изтеглете носителя нагоре

Преглед на списъка с но-
сители

2.4 Моят скрийнсейвър – Изберете Преглед, за да проверите избора

Настройване на времето
за изчакване

2.4 Моят скрийнсейвър – Изберете Промяна на времето, за да настроите
времето за изчакване на скрийнсейвъра

или

– Изберете опция Стартиране на скрийнсейвър вед-
нага след получаване на продукт

11.7.2 Конфигуриране на собствени носители

Активираните рекламни носители могат да бъдат включени за всяка напитка от меню Моите настройки > 2 На-
стройване на напитките.

Желано действие Опция от менюто Информация/указания

Използване на носители 2.7 Моите рекламни носи-
тели

– В долната зона докоснете средството, което тряб-
ва да се използва

– Изтеглете го нагоре

Премахване на използвани
носители

2.7 Моите рекламни носи-
тели

– В горната зона докоснете средството, което вече
не трябва да се използва

– Изтеглете носителя нагоре

Преглед на списъка с но-
сители

2.7 Моите рекламни носи-
тели

– Изберете Преглед, за да проверите избора

Активиране на рекламния
носител

2.7 Моите рекламни носи-
тели

– Изберете Промяна, за да активирате рекламния
носител

11.7.3 Задаване на собствени снимки на продукти

Към всеки наличен продукт трябва да има зададена снимка.
Снимките могат да бъдат активирани от менюто Моите настройки > Настройване на машината > Режим на
управление.
Продукти, които нямат зададена снимка, се показват без снимка.
Може да използвате снимките на Franke или Вашите собствени, но не и да смесвате двата вида.

Желано действие Опция от менюто Информация/указания

Избиране на снимка 2.12 Моите снимки на про-
дукти

– Докоснете снимката
– Натиснете Избор на снимка

Отстраняване на снимка 2.12 Моите снимки на про-
дукти

– Докоснете снимката
– Натиснете Премахване на снимка
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11.8 Конфигуриране на приложението
Параметри Възможни стойности Бележки

Версия Пример: 3.30 Индикатор на актуалната версия

Стандартен език Индикатор на настроения стандартен език. След на-
строеното време на изчакване машината повторно
превключва на този език.

11.8.1 Настройки за език

Параметри Възможни стойности Бележки

Превключване на език – Да
– Не

Активиране/деактивиране на превключването на език

Времето за превключване на
език изтече

20–120 сек Време на изчакване, след което кафемашината отново
превключва на настроения в Меню 1 Настройка на ма-
шината > 1.1Език стандартен език

Език 1–6 – Език 1: Изска-
чащ списък с на-
личните езици/
знамена

– ...
– Език 6: Изска-

чащ списък с на-
личните езици/
знамена

На клиента се показват знамената на конфигурираните
до 6 езика. Чрез тези знамена може да се превключи
от стандартен на желан език

11.8.2 Настройки за хранителните стойности

Параметри Възможни стойности Бележки

Показване на данни за храни-
телните стойности

– Да
– Не

– Активиране/деактивиране на показването на дан-
ни за хранителните стойности

– Данните за хранителни стойности могат да се въ-
ведат в глава Меню 4 Данни за хранителните стой-
ности [} 70]

Допълнителни данни за храни-
телните стойности

Въвеждане в свобо-
ден текст
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11.8.3 Начини на плащане

Параметри Възможни стойности Бележки

Избор – Монети
– Кредитна карта
– Клиентска карта
– Безконтактно

плащане
– Мобилен теле-

фон
– Банкноти

Изскачащ прозорец, показване – Да
– Не

Активиране/деактивиране на изскачащ прозорец за
отчисляване

11.8.4 Подредба на напитките

Параметри Възможни стойности Бележки

Избор на схема за подредба – Попълнете ре-
шетката с напит-
ки

– Въведете позици-
ята на показване
от POP

Позиция на показване на напитките:

– Напълнете решетката: Напитките се подреждат без
пропуски отляво надясно

– Приемане на позиция на показване от POP: Напит-
ките се показват съгласно своята позиция в POP
(Product Offering Package). Така могат да възник-
нат пролуки в решетката

11.8.5 Development

Параметри Възможни стойности Бележки

Show Debug Output – Да
– Не

Активиране/деактивиране на показването на данни за
дебъгване

11.9 Архивиране/зареждане на данни

11.9.1 Запазване на данни

Желано действие Опция от менюто Информация/указания

Експортиране на конфигу-
рация и носители

3.1 Запазване на данни – Експортиране на конфигурация
– Запазване на носители на Franke
– Запазване на собствени носители
– Изваждане на USB паметта
– Показване на името на файла
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11.9.2 Зареждане на данни

Желано действие Опция от менюто Информация/указания

Импортиране на конфигу-
рация и медии

3.2 Зареждане на запазе-
ни данни

– Зареждане на запазени данни (конфигурация, но-
сители на Franke, собствени носители)

– Изваждане на USB паметта

11.9.3 Архивиране на XML данни

Желано действие Опция от менюто Информация/указания

Архивиране на XML данни 3.3 Запазване на XML дан-
ни

Експортиране на работни данни, като напр. данни за
поддръжката, протокол с грешки или машинния и про-
дуктовия броячи

– Изваждане на USB паметта
– Показване на името на файла

11.9.4 Зареждане лиценз

Желано действие Опция от менюто Информация/указания

Зареждане лиценз 3.12 Зареждане лиценз Импортиране на лиценз

11.10 Възстановяване на стойностите по подразбиране

Желано действие Опция от менюто Информация/указания

Задаване на стойности по
подразбиране

4 Задаване на стойности
по подразбиране

В избраните зони възстановете стойностите по подраз-
биране (напр. променливи и фиксирани данни) или из-
трийте номерата (продуктови и машинни номера) и
файловете (продуктови и регистри на грешки, файло-
ве)

Потвърдете извършените промени с натискане на При-
лагане

11.11 Активиране на конфигурации
Ако ъпдейти (FPC, POP, софтуерна версия и др.) се предават през таблото Provisioning или Deployment към ка-
фемашината, те трябва да се активират върху кафемашината. В менюто Индивидуализиране и трансфер на дан-
ни на кафемашината се вижда броят на наличните пакети за ъпдейт.

ü На кафемашината е заредена конфигурация,
FPC, POP или нова софтуерна версия през
таблото Provisioning или Deployment.

1. Докоснете логото на Franke.

2. Въведете PIN.

3. Натиснете OK.

ð До менюто Индивидуализиране и трансфер
на данни се вижда броят на наличните ъп-
дейти.
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Сервизно меню

Индивидуализиране и трансфер на
данни

Почистване и поддръжка

3

4. Изберете меню Индивидуализиране и транс-
фер на данни.

5. Изберете точка от менюто 9 Пакети с ъпдейт.

6. Изберете желания пакет с ъпдейти и натиснете
екранния бутон Сваляне и импортиране.

ð Пакетът с ъпдейти се импортира.

7. Натиснете екранния бутон Инсталиране.

ð Пакетът с ъпдейти се инсталира.
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12 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКИ

12.1 Съобщения за грешки
При неизправност машината показва съобщение за грешка, което дава указания за отстраняване на неизправ-
ността.

Режим на самоуправление
В режим на самообслужване грешката се показва чрез цветен триъгълник в десния горен ъгъл на контролния
панел. Докоснете за допълнителна информация символа.

10:53
2020-04-07

Ако грешката засяга цялата система, съобщенията за грешки се появяват автоматично. При сериозни грешки
системата трябва да бъде рестартирана.

a) За повторно стартиране изключете машината с основния превключвател .

b) Изчакайте една минута и отново включете машината.

c) Проверете електрозахранването, когато машината не стартира.

d) Свържете се с Вашия техник по поддръжката, ако не можете да стартирате машината отново или ако не мо-
жете да отстраните грешката.

12.1.1 Цветова схема за грешките

Временно прекъсване

Системата продължава да функционира неограничено

Системата функционира ограничено

Отделни или всички ресурси са блокирани

12.2 Отстраняване на грешки в системата
Съобщение за грешка/
проблем

Възможна причина Мярка

Млякото замръзва Номиналната температура на охлаж-
дащия блок е твърде ниско настроена

Настройте номиналната температура с
1-2 °C по-високо

– Охлаждащ блок SU05: Задръжте натис-
нат бутона за настройка върху темпера-
турния регулатор докато номиналната
температура започне да мига. С буто-
ните за навигация увеличете номинал-
ната температура. Потвърдете новата
номинална температура с бутона Set.

– KE200: От задната страна на KE200 се
намира ограничител на температурата.
С него настройте желаната температу-
ра
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Съобщение за грешка/
проблем

Възможна причина Мярка

Млякото замръзване (вода
в охладителната камера)

Уплътнението за вратата на охлажда-
щия блок не е добро

Уверете се, че уплътнението е правилно по-
ставено и вратата се затваря докрай

Температурата на млякото
на охлаждащия блок не се
достига

Недостатъчна циркулация на въздуха
на охлаждащия блок

Спазвайте минималното разстояние на ох-
лаждащия блок до стената (мин. 50 мм)

Няма мляко или само
млечна пяна

Неуплътнен засмукващ маркуч, респ.
тръба за мляко

Проверете позицията на комплекта на чучу-
ра и при нужда почистете. Охлаждащ блок
SU05: Проверете О-пръстена върху съеди-
нението на смукателния маркуч. Проверете
и при нужда сменете смукателния маркуч

От чучура за мляко вече не
тече мляко

Чучурът за мляко не е бил правилно
монтиран при почистването

Стартирайте почистването на кафемашина-
та и монтирайте чучура за мляко съгласно
указанията върху сензорния дисплей.
Чучурът за мляко освен това е част от ком-
плекта за поддръжка, вж. Комплект за под-
дръжка

Съобщение за грешка E79
Грешка дебитомер

Повреда в протичането на вода Проверете съединението при резервоара
за вода, респ. връзката за вода

Ако по време на изкарването на продукт се
появи съобщение за грешка, вероятно цед-
ката на модула за запарване е запушена

– Настройте степента на смилане на по-
едро и/или редуцирайте смляното ко-
личество

– Демонтирайте и промийте модула за
запарване

– Стартирайте почистването на кафема-
шината

Сензорният дисплей вече
не реагира правилно

Претоварен софтуер на машината Има два различни варианта за отстранява-
не на грешки:

– Вариант 1: За рестартиране задръжте
натиснат червения бутон от дясната
страна на блока за управление за
10 сек

– Вариант 2: Разкачете кафемашината от
електрическата мрежа. След 1 минута
отново свържете кафемашината с елек-
трическата мрежа. За включване на-
тиснете за кратко червения бутон от
дясната страна на блока за управление
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12.3 Съвети за качествени напитки, съдържащи кафе

УКАЗАНИЕ
Лошо качество на напитката
Мазнината от кафеените зърна се отлага като маслен слой по вътрешната страна на съда. Наслоената мазнина
бързо остарява и влошава вкуса на напитките.
a) Отстранявайте ежедневно масления слой от вътрешната страна на съда за кафе на зърна.

b) За целта използвайте суха или навлажнена само с вода кърпа.

c) Не използвайте почистващи средства, тъй като те могат да променят вкуса на кафето.

Ароматът на кафеените зърна се изпарява от съда вследствие на топлината и въздухообмена. След 3-тия час
качеството вече се влошава.

a) Кафеените зърна не трябва да се овлажняват.

b) Затваряйте плътно отворените опаковки със зърна.

c) Не съхранявайте кафеените зърна в хладилник или фризер.

d) Пълнете съда само с толкова кафе на зърна, колкото Ви е необходимо за следващите 3 часа.

12.4 Помощ при проблеми с качеството на продукта
Проблем Възможни причини Възможно отстраняване

Кафето има блудкав вкус Кафето е смляно твърде едро Настройте степента на смилане на по-фино
смилане Настройване на степента на сми-
лане

Твърде малко кафе Увеличете количеството кафе Настройване
на напитките

Температурата е твърде ниска Увеличете температурата Настройване на
напитките

Кафето е старо Използвайте прясно кафе

Съдът с кафе на зърна не е затворен
добре

Проверете дали съдът за кафе на зърна е
затворен Зареждане със зърна

Кафето има странен вкус Лошо смляно кафе Свържете се с отдела за обслужване на
клиенти

Нисък разход на кафе Поставете малко кафе на зърна в съда за
кафе на зърна

Кафето на зърна е развалено Подменете кафето

Остатъци от почистващи средства Промийте машината

Замърсена чаша Проверете машината за изплакване

Лошо качество на водата (хлор, твър-
дост и т.н.)

Осигурете проверка на качеството на вода-
та Качество на водата [} 36]

Кафето има горчив вкус Температурата е твърде висока Намалете температурата за приготвяне на
кафе Настройване на напитките

Кафето е смляно твърде фино Настройване на по-груба степен на смила-
не Настройване на степента на смилане
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Проблем Възможни причини Възможно отстраняване

Количеството кафе е недостатъчно Увеличете количеството кафе Настройване
на напитките

Изпичането на кафето е твърде тъмно Използвайте по-светло изпечено кафе

Кафето има кисел вкус Температурата е твърде ниска Увеличете температурата за приготвяне на
кафе Настройване на напитките

Изпичането на кафето е твърде светло Използвайте по-тъмно изпечено кафе

Кафето е смляно твърде едро Настройване на по-фина степен на смила-
не Настройване на степента на смилане

Консистенция на прахо-
образните продукти

Гъсто Използвайте по-малко прахообразен про-
дукт, повече вода

Рядко Използвайте повече прахообразен продукт,
по-малко вода

Прахообразният продукт е на бучки
или е влажен

Почистете и подсушете системата за прахо-
образни продукти

Вкус на прахообразните
продукти

Твърде сладки Използвайте по-малко прахообразен про-
дукт, повече вода

Недостатъчно сладки Използвайте повече прахообразен продукт,
по-малко вода

Странен вкус Почистете системата за прахообразни про-
дукти
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13 СПИРАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

13.1 Подготовка за спиране от експлоатация

1. Извършете автоматичното Почистване на ма-
шината.

2. Изпразнете съдовете за кафе на зърна и пра-
хообразен продукт.

3. Почистете съдовете за кафе на зърна и прахо-
образен продукт.

4. Почистете касетата за утайка.

5. Почистете съоръжението за почистване на
чучура.

6. Изпразнете съда.

7. Почистете контейнера и капака.

8. Почистете контейнера за почистване.

9. Почистете щекерните куплунги.

10. Почистете смукателния маркуч отвътре и
засмукващия отвор с четка.

11. Почистете вътрешните повърхности в охлади-
телната камера.

12. Почиствайте вътрешната страна на вратата и
уплътнението.

13.2 Временно спиране от експлоатация (до 3 седмици)

ü Машината остава на мястото за ползване.

1. Извършете автоматично почистване на маши-
ната. Почистване [} 53]

2. Извикайте режим на икономия на енергия.

3. Изключете машината от захранването.

4. При машина с връзка към водопровода спрете
притока на вода.

5. Почистете приставките.

6. Изключете приставките от захранването.

13.3 Дългосрочно спиране от експлоатация

УКАЗАНИЕ
Нарушено функциониране при дългосрочно спиране от експлоатация и складиране
За пускане в експлоатация отново е наложително да използвате нашите услуги. Преди приготвяне на продукт
кафемашината трябва да премине през поддръжка, да бъде инсталирана и почистена.
a) Свържете се с екипа по поддръжката на Franke за професионално спиране от експлоатация и складиране.

b) Възложете на Вашия техник по поддръжката да източи водата от кафемашината.

c) При складиране за повече от 6 месеца преди следващото пускане в експлоатация може да се наложи из-
вършване на поправка.

13.4 Транспорт и съхранение
При транспорт и складиране пазете машината от механично увреждане и неблагоприятни условия на околната
среда.

Пазете машината от следното:

– Вибрации
– Прах
– Слънчево греене
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– Падане или преобръщане
– Подхлъзване при транспорт
– Замръзване, ако машината не е напълно изпразнена

Трябва да са изпълнени следните условия:

– Допустими температури на съхранение при напълно изпразнена машина: -10-50 °C
– Относителна влажност на въздуха: макс. 80 %
– Постоянна и достатъчна стабилност и здрабо закрепване
– Машината стои в изправено положение
– Машината е празна и системата е изпразнена
– Машината и незакрепените части са опаковани, по възможност в оригиналните им опаковки

13.5 Пускане отново в експлоатация след по-продължителен период на
съхранение и бездействие

УКАЗАНИЕ
Повреди вследствие на бездействие
При период на съхранение и бездействие повече от 6 месеца е възможно някои компоненти вече да не функ-
ционират безупречно.
a) Свържете се с Вашия сервизен техник за поправка и пускане отново в експлоатация на Вашата машина.
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14 ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСТИТЕ
Изхвърляне на консумативи

– Зърната, прахообразният продукт и утайката от кафе могат да бъдат компостирани.
– При изхвърлянето на неизползвани почистващи препарати използвайте информацията върху етикета.
– Изхвърляте течностите от контейнера за почистване или от капкоуловителя в канализационната система.

Изхвърляне на машината и уредите

Уредът отговаря на европейска Директива 2012/19/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно обо-
рудване (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) и не трябва да бъде изхвърлян заедно с битовите от-
падъци.

Изхвърляйте отделно електрическите части.

Изхвърляйте частите от пластмаса в съответствие с тяхното обозначение.

Пренасяйте кафемашината по двама.
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15 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Вид уред SB1200 FM CM (FCS4050)

Размери: ширина/височина/дълбочина (мм) 340/750/600

Тегло (кг) 58

Количество за пълнене двоен съд за зърна (кг) 2 x 1,2

Количество на пълнене съд за прахообразен продукт
високо (кг)

1 x 1/2 x 1

Температура на околната среда (°C) 10-43

Влажност на въздуха (%) Макс. 80

Обем на външния резервоар за отпадъчна вода (л) 16

Капацитет на контейнера за утайка (при опция: изхвър-
ляне на утайка)

60-110 бр., в зависимост от смляното количество

Съд за попарване Обем (л): 0,9

Работно налягане (бар): 8

Мощност при 220-240 V (Вт): 2500

Мощност при 208 V (Вт): 2500

Бойлер за гореща вода/пара Обем (л): 0,9

Работно налягане (бар): 2,5

Мощност при 208 V (Вт): 2500

Мощност при 220-240 V (Вт): 2500

Термоблок двойна тръба Мощност при 208 V (Вт): 2000

Мощност при 220-240 V (Вт): 2000

15.1 Спецификация съгласно DIN 18873-2:2016-02
Капацитет на час Единична доза

(Чаши/час)

двойна доза

(Чаши/час)

Еспресо 160 -

Кафе/кафе с пяна 109 -

Гореща вода (200 мл) 164 -

Капучино 144 -

Лате макиато 137 -

Кафе с мляко 138 -

Горещ шоколад 129 -

15.2 Данни за електрическото свързване
Напрежение Включване към електри-

ческата мрежа
Мощност (макс.) Защита Честота

200-220 V 1LNPE 4300-5200 Вт 30 A 50-60 Гц

200-220 V 2LPE 4300-5200 Вт 30 A 50-60 Гц

220-240 V 1LNPE 2400-2900 Вт 16 A 50-60 Гц

220-240 V 1LNPE 4400-5200 Вт 30 A 50-60 Гц
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Напрежение Включване към електри-
ческата мрежа

Мощност (макс.) Защита Честота

380-415 V 3LNPE 6600-7800 Вт 16 A 50-60 Гц
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