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ukПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
FS/FSU

FCS4055



Прочитайте посібник з експлуатації, перш ніж працювати з приладом.

Зберігайте посібник поруч із приладом; у разі продажу чи передачі при-
ладу передайте посібник користувачу з приладом.
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1 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

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

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

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

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

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

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом
Заборонено працювати на відкритій машині, це може призвести до уражен-
ня електричним струмом.

a) Заборонено підключати машину з відкритим корпусом до електроме-
режі.

b) Перед відкриванням машини від'єднайте її від електромережі та захи-
стіть її від повторного вмикання.
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ОБЕРЕЖНО
Зіпсовані харчові продукти або забруднення
Застарілі негігієнічні харчові продукти або забруднення можуть становити
небезпеку для здоров’я.

a) Використовувати прилад дозволяється, лише коли він перебуває в до-
брому гігієнічному стані та очищений згідно з інструкціями.

b) Використовувати можна лише рідини, указані в розділі «Використання
за призначенням».

УКАЗIВКА
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.

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 ІНСТРУКЦІЯ

2.1 Установлення
Монтаж повинен виконувати спеціаліст, уповноважений компанією Franke.

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

2.2 Використання за призначенням
– Сиропна станція (Flavor Station) призначена виключно для подавання

сиропів та інших рідких ароматично-смакових добавок, які використо-
вуються з метою приготування напоїв.

– Сиропна станція призначена виключно для використання у приміщен-
нях.

– Сиропна станція призначена виключно для використання в поєднанні з
кавовою машиною Franke.

– Візьміть до уваги декларацію відповідності, яка додається до приладу.

2.3 Недозволене використання
– Сиропна станція не призначена для подавання густих речовин, як-от

соуси (наприклад, шоколадний).
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– Заборонено використовувати прилад дітям віком
до 8 років.

– Дітям та особам з обмеженими фізичними, сен-
сорними або розумовими можливостями дозволя-
ється використовувати прилад лише під наглядом.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

– У приладі заборонено використовувати або зберігати спиртовмісні, го-
рючі, вибухові речовини або аерозольні балончики.

– Не використовуйте прилад:

– 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 сиропної станції
Сиропна станція виконує вказані нижче функції:

– Зберігання пляшок.
– Подавання сиропів та інших рідких ароматично-смакових добавок.

2.5 Експлуатація та обслуговування
У посібнику з експлуатації кавової машини наведено додаткову детальну ін-
формацію про очищення та догляд.

Потрібне приладдя:

– Серветка з мікроволокна
Кавова машина, під'єднана до сиропної станції, вводить сповіщення про не-
обхідність запуску очищення. Виконуйте очищення відповідно до вказівок.
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Хоча внутрішні поверхні сиропної станції не мають безпосереднього кон-
такту з напоями, їх завжди потрібно утримувати в чистоті. Для очищення по-
мийте деталі у водному розчині м’якого засобу для очищення. Протріть си-
ропну станцію вологою ганчіркою та дайте внутрішнім поверхням висохну-
ти.

2.6 Несправності
У випадку несправностей на дисплеї відображаються повідомлення про не-
справності. Повідомлення про несправності містять вказівки про їхні причи-
ни та усунення.

2.7 Транспортування, зберігання та виведення з
експлуатації

– Очищайте прилад
– Запобігайте перекиданню приладу та не встановлюйте його на похилій

поверхні
– Для транспортування та зберігання використовуйте придатні пакувальні

матеріали
– Дотримуйтесь вимог щодо зовнішнього середовища, зазначених у тех-

нічних даних

2.8 Утилізація
– Утилізовувати невикористані засоби для очищення слід відповідно до

інформації, наведеної на їхніх етикетках.

На цю машину поширюється дія Директиви 2012/19/ЄС про відходи елек-
тричного та електронного обладнання (waste electrical and electronic
equipment — WEEE); її не можна викидати разом зі звичайними побутовими
відходами.
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Електронні деталі слід утилізувати окремо.

Утилізуйте пластмасові деталі відповідно до маркування.
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3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ FS/
FSU
Тип приладу FCS4055

Місткість До 6 пляшок із сиропом

Для FS30 до 3 пляшок із сиропом

Висота пляшки < 330  мм

Умови навколишнього середовища Вологість повітря: макс. 80  %

Температура навколишнього середо-
вища: 10—32° C

Рівень шуму < 70 дБ (А)

Вага (прибл.) FS30: 18 кг

FS60: 22 кг

Вага (прибл.) FSU60 CM: 17 кг

Габаритні розміри

(ширина/висота/глибина)

FS30/FS60: 200  мм/579  мм/453
 мм

Габаритні розміри (ширина/висота/
глибина)

FSU60 CM: 280 мм/415  мм/350
 мм

Кабель живлення

(довжина: 1800 mm)

560.0004.833 (Швейцарія)

560.0004.870 (EU Schuko)

560.0005.118 (Великобританія)

560.0004.859 (UL)

560.0004.870 (Японія)

560.0005.151 (Китай)

560.0006.378 (BR)
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Параметри електричного живлення

Тип Країна

FCS4055 CH, EU,
GB, USA,
CAN, JP,
CN BR

Напруга 100—240 В

Частота 50—60 Гц

Потужність 45 Вт

Споживаний струм <0,4 A

Запобіжник 10 А

Підключення 1L N PE

Розміри пляшок для FS60
Від діаметру пляшок залежить, скільки пляшок можна використовувати у
Flavor Station.

Можливі розміри пляшок

Кількість пляшок 6 5 4 3 2 1

Макс. діаметр пляшки 75  мм 78  мм 78  мм 78  мм 112
 мм

136
 мм

Наприклад, якщо ви хочете використовувати 6 пляшок із сиропами, макси-
мальний діаметр пляшки становить 75  мм.

Комбінації пляшок різних розмірів

Залежно від діаметра пляшки можна використовувати пляшки різних розмі-
рів.

Кількість пляшок 1 2 3 4 5

Діаметр пляшки 85  мм 85  мм 85  мм 85  мм 85  мм

Можлива комбінація

Кількість пляшок 5 3 1 ̶– –̶
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Діаметр пляшки 75  мм 75  мм 75  мм –̶ ̶̶–

Наприклад, пляшку з діаметром 85  мм можна комбінувати з п'ятьма пляш-
ками діаметром 75  мм.









Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland
Hotline-Phone: +41 62 787 37 37
Fax: +41 62 787 97 37
Internet www.franke.com
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