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Прочитайте посібник з експлуатації, перш ніж працювати з прила-
дом.

Зберігайте посібник поруч із приладом; у разі продажу чи передачі
приладу передайте посібник наступному оператору з приладом.
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1 НЕБЕЗПЕКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З
ВИКОРИСТАННЯМ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом
У разі використання приладу з пошкодженим кабелем живлення, провода-
ми або штепсельною вилкою можливе ураження електричним струмом.

a) Не підключайте прилад до електромережі в разі пошкодження кабелю
живлення, проводів або штепсельної вилки.

b) Замініть пошкоджений кабель живлення, проводи чи штепсельну вилку. 
Якщо можливість від'єднання кабелю живлення від приладу не перед-
бачена, зверніться до спеціаліста сервісного центру. Якщо кабель жив-
лення можна від'єднати, замовте та використовуйте новий оригіналь-
ний кабель живлення.

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

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

e) Щоб від'єднати прилад від електромережі, тримайтеся за штепсельну
вилку, а не за кабель.



Franke Kaffeemaschinen AG
Небезпеки, пов’язані з використанням |

1

Посібник з експлуатації SU05 5

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом
Потрапляння рідини/вологи у прилад або витікання рідини може призвести
до ураження електричним струмом.

a) Не спрямовуйте струмінь рідини або пари на прилад.

b) Уникайте проливання рідини на прилад.

c) Не занурюйте прилад у рідину.

d) Не від'єднуйте прилад від електромережі, якщо у вас вологі руки.

e) Якщо з приладу витікає рідина або в нього потрапила рідина/волога,
від'єднайте його від електромережі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом
Якщо роботи на електричному обладнанні, його ремонт або технічне об-
слуговування виконані неналежним чином, це може призвести до ураження
електричним струмом.

a) Ремонтні роботи на електричних компонентах повинні виконуватися
спеціалістами сервісного центру з використанням оригінальних зап-
частин.

b) Технічне обслуговування треба доручати виключно авторизованим фа-
хівцям із відповідною кваліфікацією.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пожежі та вибуху
Холодильний агент R600a належить до легкозаймистих речовин. У разі ви-
току існує небезпека пожежі та вибуху.

a) Під час транспортування та встановлення холодильного блока будьте
обережні, аби не пошкодити компоненти контуру холодильного агента.

b) Для зменшення ризику займання монтаж цього приладу дозволено ви-
конувати лише спеціалістам, уповноваженим компанією Franke.

c) Місце встановлення приладу має бути достатнього розміру.

d) Стежте, щоб вентиляційні отвори приладу завжди були вільними й нічим
не закритими.

e) Роботи з технічного обслуговування повинен виконувати лише кваліфі-
кований персонал сервісного центру.

f) Не використовуйте прилад, якщо він має ознаки пошкодження.

g) Для прискорення процесу розморожування не використовуйте механіч-
ні та інші допоміжні засоби, щоб уникнути пошкодження контуру холо-
дильного агента.

h) Не очищайте холодильний блок струменем води або шкідливими засо-
бами.

i) Запобігайте впливу джерел тепла на холодильний блок.

j) У разі несправності відключіть холодильний блок від електромережі.

k) У разі витоку холодильного агента не використовуйте відкрите полум'я,
приберіть усі займисті предмети поруч із приладом і негайно відкрийте
приміщення для провітрювання.

l) У разі пожежі використовуйте порошкові вогнегасники.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пожежі
Через електричне перевантаження кабелів живлення унаслідок виділення
тепла може виникнути пожежа.

a) Не використовуйте для підключення приладу до електромережі розга-
лужувачі, трійники чи подовжувачі.

ОБЕРЕЖНО
Подразнення через засоби для очищення
Таблетки для очищення, засоби для очищення молочної системи та засоби
для видалення накипу можуть викликати подразнення очей або шкіри.

a) Звертайте особливу увагу на вказівки щодо небезпек на етикетках за-
собів для очищення.

b) Уникайте потрапляння засобів на шкіру та в очі.

c) Після контакту з засобами для очищення мийте руки.

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

ОБЕРЕЖНО
Зіпсоване молоко
Зіпсоване молоко може становити небезпеку для здоров’я.

a) Використовуйте лише свіже й охолоджене молоко.

b) Дотримуйтесь умов зберігання молока.

c) Звертайте увагу на строк придатності використовуваного молока.
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ОБЕРЕЖНО
Бактерії в сирому молоці
Бактерії в сирому молоці можуть становити небезпеку для здоров’я.

a) Не використовуйте сире молоко.

b) Використовуйте лише пастеризоване або ультрапастеризоване моло-
ко.

УКАЗІВКА
Пошкодження приладу
З'єднувальні кабелі або шланги можуть пошкодитися внаслідок розтягнен-
ня.

Проникнення вологи може спричинити пошкодження.

Через установлення в невідповідному місці можливі пошкодження.

a) Категорично заборонено тягнути за з’єднувальні кабелі або шланги.

b) Прокладайте з’єднувальні кабелі або шланги так, щоб за них не можна
було спіткнутися.

c) Заборонено очищати прилад струменем води або пари.

d) Захищайте прилад від впливу навколишнього середовища, зокрема до-
щу, морозу та прямих сонячних променів.

e) Установлюйте прилад лише на рівну та стійку опорну поверхню.
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УКАЗІВКА
Зіпсоване молоко
Недостатнє охолодження або порушення санітарно-гігієнічних норм можуть
призвести до псування молока.

a) Використовуйте лише попередньо охолоджене молоко (2-5 °C).

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

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

d) Беріться за всмоктувальний шланг, внутрішні поверхні та кришку мо-
лочного контейнера лише чистими руками або в одноразових рукави-
чках.

e) Кладіть кришку контейнера з усмоктувальним шлангом лише на чисту
поверхню.

УКАЗІВКА
Пліснявіння
Якщо прилад залишається порожнім протягом тривалого часу, в ньому мо-
же утворитися пліснява.

a) Вимкніть прилад.

b) Дайте приладу відтанути.

c) Виконайте очищення приладу.

d) Залиште дверцята приладу відкритими.
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УКАЗІВКА
Значне підвищення температури
Якщо залишити дверцята відкритими на тривалий час, це може призвести
до значного підвищення температури у відсіках приладу.

a) Не залишайте дверцята приладу відкритими довше, ніж потрібно.

У вас залишилися питання, на які ви не знайшли відповідь в цьому посібни-
ку? Одразу звертайтеся до місцевого сервісного центру, клієнтської служби
Franke або безпосередньо до фірми FRANKE Kaffeemaschinen AG (Арбург,
Швейцарія).
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2 ВИКОРИСТАННЯ

2.1 Установлення
Монтаж повинен виконувати спеціаліст, уповноважений компанією Franke.

Задачі
– Розпакування приладу
– Перевірка наявності необхідного вільного простору позаду (50  мм)
– Перевірка параметрів електричного живлення
– Приєднання з'єднувальних кабелів і шлангів
– Закріплення приладу
– Підключення до електромережі
– Умикання приладу
– Уведення приладу в експлуатацію з кавовою машиною

2.2 Використання за призначенням
– Холодильний блок призначений тільки для зберігання молока, яке ви-

користовується для приготування кави в кавовій машині.
– Використовуйте лише попередньо охолоджене молоко.
– Коли холодильний блок не використовується, у ньому не повинно бути

молока. Зберігайте молоко у придатному для цього холодильнику.
– Використовуйте лише рекомендовані засоби для очищення. Інші засо-

би для очищення можуть очищати молочну систему не повністю.
– Холодильний блок призначений виключно для використання в примі-

щеннях.
– Зверніть увагу на декларацію відповідності стандартам, яка додається

до приладу.
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2.3 Недозволене використання
– Дітям віком до 8 років заборонено використовува-

ти прилад.
– Дітям та особам з обмеженими фізичними, сен-

сорними чи інтелектуальними можливостями, не-
достатнім досвідом і знаннями дозволено користу-
ватися приладом лише під наглядом або після на-
лежного інструктажу з боку особи, відповідальної
за їх безпеку. Не дозволяйте дітям гратися з при-
ладом.

– У приладі заборонено використовувати або зберігати спиртовмісні, за-
ймисті, вибухонебезпечні речовини або аерозольні балончики.

– Не зберігайте та не використовуйте електроприлади в холодильному
блоці.

Не використовуйте прилад у наступних випадках:

– якщо ви не знайомі з його функціями;
– якщо прилад, кабель живлення чи з’єднувальні лінії пошкоджені;
– якщо прилад не очищений або не заповнений належним чином.

2.4 Призначення
Холодильний блок призначений тільки для зберігання молока, яке вико-
ристовується для приготування кави в кавовій машині. Використовуйте ли-
ше попередньо охолоджене молоко (2-5 °C).

Холодильний блок виконує такі функції:

– зберігання молока холодним;
– Контроль рівня молока
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– захист від несанкціонованого доступу за допомогою дверцят, що зами-
каються.

2.5 Призначення приладу FoamMaster
Прилад FoamMaster додатково виконує такі функції:

– підігрівання молока для напоїв;
– приготування молочної піни;
– автоматичне очищення молочної системи;
– автоматичний контроль рівнів заповнення.

2.6 Експлуатація та обслуговування
Щоб молочні напої приносили максимум задоволення та були гарантовано
високої якості, слід регулярно очищати прилад.

Процес очищення детально описаний у розділі «Очищення» посібника з
експлуатації кавової машини.

Очищення
Очищайте молочну систему щодня або за запитом кавової машини. Очи-
щайте прилад і частини приладу теплою водою з м'яким засобом для очи-
щення. Для просушування використовуйте суху тканину або просто дайте
приладу висохнути самому. Не використовуйте гаряче повітря.

Очищайте щодня:

• камеру, внутрішню сторону та ущільнення дверцят;

• молочний контейнер;

• усмоктувальний шланг.
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2.7 Несправності
У разі несправності на дисплеї кавової машини з'явиться повідомлення про
несправність. Повідомлення про несправності містять вказівки щодо їх при-
чин та усунення.

2.8 Виведення з експлуатації, транспортування та
зберігання

– Випорожніть прилад
– Очистьте прилад
– Зафіксуйте прилад так, щоб уникнути його перекидання; не нахиляйте

прилад
– Для транспортування та зберігання використовуйте придатні пакувальні

матеріали
– Дотримуйтесь вимог щодо навколишнього середовища, зазначених у

технічних характеристиках

2.9 Утилізація
– Утилізовувати невикористані засоби для очищення слід відповідно до

інформації, наведеної на їхніх етикетках.
– Для безпечної утилізації відпрацьованого холодильного агенту зверніть-

ся до місцевих установ. Інформація про холодильний агент є на
паспортній табличці.

На цей прилад поширюється дія Директиви 2012/19/ЄС про відходи елек-
тричного та електронного обладнання (waste electrical and electronic
equipment — WEEE); його не можна викидати разом зі звичайними побуто-
вими відходами.

Електронні деталі слід утилізувати окремо.
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Утилізуйте пластмасові деталі відповідно до маркування.

Використовуйте спеціальне обладнання для утилізації згідно з чинними
стандартами. Якщо прилад виводиться з експлуатації, його не можна утилі-
зувати як побутові, а тільки як спеціальні відходи. Це також зазначено на е-
тикетці виробу за допомогою такого символу:

Якщо прилад не утилізувати належним чином, він може заподіяти потенцій-
ну шкоду довкіллю через певні речовини, які знаходяться всередині нього.
Холодильний агент, який міститься всередині, не повинен потрапляти в на-
вколишнє середовище.

Неналежна утилізація може вважатися правопорушенням, що карається
згідно з чинним законодавством.
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3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип приладу SU05 (FCS4048)

Рівень шуму (dB(A)) < 70

Габаритні розміри: ширина/висота/глибина
(mm)

270/540/475

Вага (kg) 16-23

Ємність молочного контейнера (l) 5

Кількість холодильного агенту R600a (ізобу-
тан) (g)

12

Температура охолодження (°C) 2,0-5,0

Кліматичний клас 4/N

Підходить для експлуатації за температури на-
вколишнього середовища 16–32 °C.

Температура навколишнього середовища (°C) 10-32

Вологість повітря (%) Макс. 80

3.1 Параметри електричного живлення
Напруга Підклю-

чення до
електро-
мережі

Спожива-
ний струм
(макс.)

Потужність
(макс.)

Запобіж-
ник

Частота

100 В 1LNPE 0,54 A SU05 CM:
1350 W

15 A 50-60 Hz

120 В 1LNPE 0,7 A SU05 CM:
1440 W

15 A 60 Hz

220 В 1LNPE 0,35 A SU05 CM:
1950 W

10 A 50 Hz

220—240 В 1LNPE 0,35 A SU05 CM:
1950-2300 W

10 A 50-60 Hz
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