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ОСНОВНІ ЧАСТИНИ 
 
 

 
 
 
1 – бойлер и кавовий млин 
2 – блок торговельного автомата 
3 – пристрій для дозування цукру  
4 – плата центрального процесора 
5 – пристрій видачі стаканчиків 
6 – платіжна система 
7 – плата POWER 
8 – табличка технічних даних 
9 - табличка технічних даних з зазначенням мінімального та максимального 
тиску води 
10 - підключення до водопроводу 
 

1 – ВСТУПНА ЧАСТИНА 

1.1. Загальна інформація  

Увага 
Ця брошура є невід'ємною частиною автомата і з нею слід уважно ознайомитись 
для правильної експлуатації. Необхідно також дотримуватись вимог безпеки. 
Ця брошура містить в собі технічну інформацію щодо процедури правильного 
використання, очищення, встановлення та обслуговування торговельного 
автомата моделі SG700NE. Перед початком виконання якої-небудь операції 
слід ознайомитись з рекомендаціями інструкції. 
Виробник: Saeco International Group, Via Panigali, 39 – 40041 Gaggio Montano 
(BO). 
Цю інструкцію слід зберігати протягом всього терміну експлуатації автомата, а 
також у разі зміни власника. 

www.uavending.com



У разі втрати або знищення інструкції нову копію можна придбати у виробника 
або уповноваженого дилера сервісного центру. В цьому випадку зазначте, будь-
ласка, дані на табличці, розташованій на задній частині автомату.  

1.2. Символи, що застосовуються в інструкції 
В Інструкції використовується низка символів для класифікації ситуацій за 
ступенем їх небезпеки і для яких необхідно втручання спеціалістів різних 
профілів. 
Символ супроводжується описом процедур або поведінки обслуговуючого 
персоналу, а також наводиться інформація щодо технічних характеристик 
автомата.  

Попередження 
Цей символ означає небезпечні ситуації для користувачів, операторів та 
обслуговуючого персоналу, що займається торговельним автоматом або 
продуктами, що готуються. 

Увага 
Цей символ означає операції, які забезпечують нормальні робочі умови 
автомата при правильному їх проведенні. 

Рекомендовані рішення 

Цей символ означає процедури, що дозволяють пришвидшити операції з 
програмування та/або  обслуговування. 

Користувач 
Цей символ означає користувача автомата, який не має права здійснювати 
очищення або обслуговування торговельного автомата. 

 Оператор 
Цей символ використовується для позначення операцій, що повинні 
здійснюватись виключно персоналом, який виконує завантаження та очищення 
автомата. 
Супроводження є виключною функцією техніка по обслуговуванню і не може 
здійснюватись оператором. 

 Технік по обслуговуванню 
Цей символ використовується для позначення операцій, які виконуються лише 
спеціалізованим персоналом по обслуговуванню.  
Технік по обслуговуванню є єдиною уповноваженою особою, яка має у своєму 
розпорядженні ГОЛОВНИЙ КЛЮЧ АКТИВАЦІЇ, що дозволяє блокувати систему 
безпеки.  

 Інформація 
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Цей символ означає, що користувач повинен ретельно ознайомитись з 
Інструкцією перед експлуатацією автомата.  
 

1.3. Загальні вказівки 

 Увага 

Перед експлуатацією торговельного автомата ознайомтеся з цією 
Інструкцією. Знання інформації та інструкцій, що містяться в цьому 
документі, є необхідною умовою для правильної експлуатації торговельного 
автомата у відповідності до основних вимог безпеки.  

 

Увага 

Категорично забороняється обслуговуючому персоналу розбирати ті частини 
автомата, які захищені запобіжними пристроями, що вимагають спеціального 
інструмента для їх зняття.  
При виконанні деяких операцій по обслуговуванню (повинні виконуватись 
виключно спеціалізованим персоналом) необхідно обов’язково вимикати деякі 
пристрої безпеки.  
Знання та абсолютне дотримання, з технічної точки зору, вимог безпеки та 
застережень, що містяться в цій Інструкції, є необхідними для монтажу, 
експлуатації та обслуговування автомата в умовах пониженого ризику. 
· Лише оператору торговельного автомата дозволяється здійснювати 

втручання під його власну відповідальність та у відповідності до спеціалізації. 
Користувач повинен добре знати всі механізми автомата, наскільки це його 
стосується. 

· Покупець несе повну відповідальність за навчання всіх операторів та знання 
ними всіх вказівок та специфікацій, що містяться в поставленій документації. 
Крім того, оператор повинен бути інформованим про всі потенційні ризики, 
що існують при експлуатації торговельного автомата. 

· Надійність та ефективність автомата гарантуються лише у разі використання 
оригінальних запасних частин виробника.  

· Користувач несе повну відповідальність за будь-які зміни в конструкції 
автомата. Відповідальність за проведення всіх операцій, необхідних для 
утримання автомата в нормальному робочому стані до та протягом 
експлуатації несе оператор. 

· Внесення змін та інші приховані дії на автоматі без попередньої згоди 
виробника звільняє останнього від відповідальності за ушкодження або 
травмування, що пов’язані з зазначеними змінами.  

· В цій Інструкції відображено існуючий стан галузі торговельних автоматів на 
момент їх появи на ринку. Можливі зміни, покращання або регулювання на 
автоматах, що існують на ринку, не зобов’язують компанію Saeco 
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International Group здійснювати втручання на попередньо поставлених 
автоматах. 

· Проте компанія Saeco International Group у разі необхідності та з поважних 
причин може вносити зміни до існуючих інструкцій і розсилає своїм 
замовникам всі додатки, які слід зберігати разом з оригінальної інструкцією. 
Будь-які технічні проблеми, які виникають, можуть вирішуватись шляхом 
консультації цього документа. Для отримання іншої інформації слід 
звертатись до дилера, у якого було придбано автомат, або до одного з 
уповноважених сервісних центрів.  

У разі звернення до сервісного центру слід надати наступну інформацію:  
· Дані, записані на табличці технічних даних, розташованій на задній 

частині торговельного автомата (мал. 1). 
 
Табличка з технічними даними 
 

                
 
                                   Мал. 1 
 
 

· Версія програми для мікропроцесора - див. липку наклейку на 
компоненті, встановленому на платі центрального процесора, поз. 
1, мал. 2, або версію програми, що з’являється на дисплеї машини 
при натисненні на кнопку 1 на платі центрального процесора для 
активації режиму роботи ”Service” (мал. 41). 

 

 
                                   Мал. 2  

· Код та версія плати, що зазначаються з боку компонентів плати 
центрального процесора.  
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Увага 
Категорично забороняється змінювати або підробляти табличку 
технічних даних. 
Компанія Saeco International Group не несе ніякої відповідальності за 
травмування людей або ушкодження обладнання в результаті:  

– неправильного монтажу; 
– неправильного електричного та/або водяного підключення; 
– очищення та обслуговування, що не відповідають встановленим 

вимогам; 
– несанкціонованих змін; 
– неправильної експлуатації торговельного автомата; 
– використання запасних частин інших виробників.  
 Компанія Saeco International Group не несе ніякої відповідальності за 

відшкодування будь-яких збитків в результаті вимушеного простою 
автомата через пошкодження. 

 Монтаж та обслуговування повинні здійснюватись лише 
кваліфікованими техніками. 

 Слід використовувати лише ті харчові продукти, які призначені для 
торговельних автоматів. 

 Торговельний автомат не призначений для зовнішнього монтажу. 
Автомат слід встановлювати в сухому місці при температурі не 
нижче від 1 °С. Забороняється встановлювати автомат в місцях, де 
очищення здійснюється за допомогою струменя води, що подається 
шлангами (великі кухні та ін.). 

 Якщо на момент монтажу умови використання відрізняються від 
встановлених правилами умов або будуть змінюватись з часом, 
прохання негайно звертатись до виробника перед експлуатацією 
автомата. Крім того, слід завжди дотримуватись національних або 
місцевих норм.  

 

1.4. Вимоги до операторів 
Для гарантування безпеки необхідно розрізняти три різних категорії 
користувачів, які мають специфічні характеристики: 

 Користувач  
Користувач не має права доступу до внутрішньої частини автомата.  

 Оператор 
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Оператор отримує на зберігання від техніка по обслуговуванню ключ 
доступу. Він забезпечує постачання харчових продуктів, здійснює 
зовнішнє очищення, вмикає та вимикає автомат.  
 

Увага 
Оператор не має права здійснювати операції, які входять в сферу 
відповідальності техніка по обслуговуванню, яка описана в цій Інструкції.  
 

 Технік по обслуговуванню 
 
Це єдина особа, яка має право проводити та запускати процедури 
програмування для регулювання, наладки та утримання автомата.  
 

2 – ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ  
 

Маса  Від 146 до 155 кг 
Габаритні розміри Див. мал. 3 

 

 
                     Мал. 3 
 

Потужність споживання Див. Табличку технічних даних (мал. 1) 
Споживана потужність Див. Табличку технічних даних (мал. 1) 
Напруга мережі Див. Табличку технічних даних (мал. 1) 
Частота електричної напруги Див. Табличку технічних даних (мал. 1) 
Довжина силового кабелю  1600 мм 
Приєднання до водопроводу Газова різьба 3/8 
Тиск водяної системи Від 1,5 до 8 бар (мал. 4) 
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Табличка технічних даних з зазначенням мінімального та максимального тиску води 

 
 
 
РОЗДАВАЛЬНИЙ АВТОМАТ ДЛЯ СТАКАНЧИКІВ 
Призначений для роздавання стаканчиків діаметром 70-71 мм.  
 
НАГРІВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ БОЙЛЕРА  
Армованого типу: 
Від 1000 Вт для бойлера для кави. 
Від 1300 Вт для бойлера для розчинних напоїв. 
 
МІСТКІСТЬ КОНТЕЙНЕРА  
 

Кавові зерна 4,0 кг 
Розчинна кава 1,0 кг  
Гранульоване молоко 2,1 кг 
Шоколад 4,3 кг  
Чай  5,9 кг 
Суп  5,5 кг 
Цукор 5,6 кг 
Стаканчики 700 шт.  
Розмішувачі 540 шт.  
 

3 – НОРМИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
3.1. Загальні положення  
Відповідно до вимог Директиви ЄЕС 98/37/ЕЕС "Обладнання", Директиви ЄЕС 
73/23/ЕЕС "Низька напруга" та Директиви ЄЕС 93/68/ЕЕС компанія Saeco 
International Group розробила технічну документацію на торговельний автомат 
SG200 E на своїх заводах, що містить в собі вимоги, зазначені в Декларації 
відповідності, яка додається до автомата.  
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3.2. Загальні правила техніки безпеки 

Увага 
- Перед експлуатацією автомата уважно ознайомтесь з цією Інструкцією. 
- Монтаж та обслуговування повинні здійснювати лише кваліфіковані 

спеціалісти. 
- Оператору категорично забороняється розбирати ті частини автомата, які 

захищені запобіжними пристроями, що вимагають спеціального інструмента 
для їх зняття. 

- Знання та абсолютне дотримання, з технічної точки зору, вимог техніки 
безпеки та застережень, що містяться в цій Інструкції, є необхідними для 
монтажу, експлуатації та обслуговування автомата в умовах пониженого 
ризику. 

Попередження 
Перед проведенням очищення або обслуговування слід від'єднати СИЛОВИЙ 
КАБЕЛЬ. 
Запобіжні пристрої слід знімати лише після  охолодження нагрітих частин.   
- Надійність та ефективність автомата гарантуються лише у разі використання 

оригінальних запасних частин виробника. 
- Торговельний автомат не призначений для зовнішнього використання. 

Автомат слід встановлювати в сухому місці при температурі не нижче від 
1 °С. Забороняється встановлювати автомат в місцях, де очищення 
здійснюється за допомогою струменя води, що подається шлангами (великі 
кухні та ін.). 

- Для забезпечення нормальної роботи автомата він повинен бути в чистому 
стані. 

- Компанія Saeco International Group не несе ніякої відповідальності за 
травмування людей або ушкодження обладнання в результаті: 
 використання індивідуальних засобів захисту протягом монтажу, 

випробовування та обслуговування; 
 неправильного монтажу; 
 неправильного електричного та/або водяного підключення; 
 очищення та обслуговування, що не відповідають встановленим 

вимогам; 
 несанкціонованих змін; 
 неправильної експлуатації торговельного автомата; 
 використання запасних частин інших виробників. 
 

Увага 
Забороняється: 
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 підробляти або знімати системи безпеки, встановлені на торговельних 
автоматах; 

 використовувати струмені води для очищення автоматів. 
 
Крім того, слід дотримуватись вимог національних або місцевих правил.  
 

4 – ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ  

4.1. Переміщення та транспортування 
 

 
 

Мал. 5 
 
Транспортування торговельних автоматів повинен здійснювати кваліфікований 
персонал. 
Торговельний автомат поставляється на піддоні; для переміщення слід 
використовувати виделковий підйомник, який повинен переміщатись повільно з 
метою уникнення можливого перевертання або небезпечних коливань. 

 

Увага 
Слід уникати:  

- підйому торговельного автомата за допомогою тросів або пресів; 
- волочіння торговельного автомата; 
- перевертання або опускання торговельного автомата протягом 

транспортування; 
- покачування торговельного автомата. 
Застереження щодо автомата:  

- уникати ударів; 
- уникати перевантаження матеріалами; 
- уникати дії дощу, морозу або джерел тепла; 
- уникати вологості. 
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4.2. Зберігання 
У разі зберігання слід уникати встановлення кількох автоматів один на одного. 
Їх необхідно зберігати у вертикальному положенні, в сухому місці при 
температурі не нижче від 1 °С. 

 
Мал. 6 

4.3. Упаковка  
Торговельний автомат захищено полістирольними  та прозорою 
поліпропіленовою плівкою (мал. 6). 
Торговельний автомат упаковується для забезпечення захисту від механічного 
та зовнішнього ушкодження. 
На упаковку наклеюють етикетки, які містять наступну інформацію: 
- поводитись обережно; 
- не перевертати; 
- захищати від дощу; 
- не ставити один на одного; 
- захищати від дії джерел тепла; 
- не кантувати; 
- тип автомата та серійний номер. 
 

Попередження 

Після завершення транспортування упаковка повинна залишатись 
неушкодженою, що свідчить про: 

- відсутність ушкоджених частин, слідів ударів, згинання або розривів 
зовнішньої упаковки; 

- відсутність мокрих частин або слідів, що можуть свідчити про дію дощу, 
морозу або тепла;  
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- відсутність слідів втручання. 
 

5 – ЗАГАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
5.1. Сфера застосування 
Торговельний автомат використовується виключно для приготування та розливу 
напоїв, що готуються шляхом перемішування продуктів з водою (заварювання 
кави, наприклад). 
Для цього необхідно використовувати продукти, рекомендовані виробником для 
продажу через торговельні автомати. Напої готують у пластикових стаканчиках, 
які автомат видає автоматично. Розмішувач цукру також видається автоматично. 
Напій слід споживати відразу ж і в ніякому разі не залишати його для пізнішого 
споживання. 

5.2. Моделі 
В інструкції використовується наступна термінологія для визначення різних 
моделей торговельних апаратів: 
Модель SAECO GROUP 700N E PLUS: 
Модель з пластмасовим заварним пристроєм, розрахована на приготування 5 
розчинних напоїв і оснащена двома бойлерами та млинами розміром 64 мм.  
Модель SAECO GROUP 700N М PLUS: 
Модель з пластмасовим заварним пристроєм, розрахована на приготування 5 
розчинних напоїв і оснащена одним бойлером та млинами розміром 64 мм. 
Модель SAECO GROUP 700N Е: 
Модель з пластмасовим заварним пристроєм, розрахована на приготування 5 
розчинних напоїв і оснащена двома бойлерами та млинами розміром 48 мм. 
Модель SAECO GROUP 700N М: 
Модель з пластмасовим заварним пристроєм, розрахована на приготування 5 
розчинних напоїв і оснащена одним бойлером та млинами розміром 48 мм. 

 Попередження: 
Ця інструкція стосується найбільш сучасної моделі: тому в деяких випадках в 
ній можуть бути відсутні описи або пояснення, що не відносяться до вашого 
автомата.  

5.3. Базові експлуатаційні концепції 
Протягом нормального режиму роботи торговельний автомат перебуває в 
режимі очікування. Після внесення плати, що відповідає ціні відповідного напою, 
слід натиснути на відповідну кнопку, що дозволяє розпочати цикл розливу. Він 
складається с наступних фаз: 
ПРИГОТУВАННЯ СТАКАНЧИКІВ 
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 Це перша операція, що активується автоматом (за винятком вибору 
опції меню "Without cup" (без стаканчика)). 

 Активується двигун всередині автомата видачі стаканчиків з метою 
відокремлення стаканчика від стопки, який падає в спеціальний 
тримач. 

 
ДОДАВАННЯ ЦУКРУ ТА ВИДАЧА РОЗМІШУВАЧІВ 
При наявності відповідної опції та у  разі необхідності додається максимальна 
доза цукру з можливістю зупинки автомата після отримання необхідної дози. 
Процес видачі цукру розподіляється на наступні фази: 

· Редукторний двигун активує шнек контейнера для цукру і подає 
необхідну кількість цукру в конвеєрну трубку. 

· Вмикається двигун переміщення цукру по каналах і він потрапляє у 
стаканчик.  

· Активується соленоїд і розмішувач потрапляє у стаканчик через 
спеціальний канал (мал. 9). 

 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИННИХ НАПОЇВ 
Цей процес відбувається після видачі стаканчика, цукру та 
розмішувача. 
Відповідно до вибраного типу напою та моделі автомата – с одним або 
двома бойлерами - активуються наступні процеси приготування напоїв. 

• У разі наявності вмикається двигун міксера. 

• У разі автоматів з одним бойлером для приготування кави 
еспресо соленоїдний клапан розчинних продуктів (поз. 1 мал. 7) 
встановлюється на бойлері кави і після вмикання він виділяє 
запрограмовану кількість води в міксер. Потім вмикається насос 
(поз. 2 мал. 7) і за допомогою спеціального електронного 
пристрою (об’ємний лічильник, поз. 3, мал. 7) від видає 
запрограмовану кількість води.  

 

 
Мал. 7 
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• У випадку автоматів з двома бойлерами соленоїдний клапан 
для розчинних продуктів (поз. 1 мал. 8), розташований на 
безнапірному бойлері (поз. 2 мал. 8), вмикається таймером з 
метою наповнення стаканчика заданою кількістю води. В цьому 
випадку вода витікає під власною вагою.  

 

 
Мал. 8  

• Редукторний електродвигун розчинних продуктів активує шнек, 
який видає задану кількість продукту в міксер – в деяких 
моделях в один і той же міксер можна подавати кілька продуктів 
-). 

• Після виділення заданої кількості води та порошку міксер 
вимикається.  

 
ПРИГОТУВАННЯ КАВИ ЕСПРЕСО 
Цей процес відбувається лише після видачі стаканчика, цукру та розмішувача. 

· Кавовий млин (поз. 1 на мал. 9) працює до отримання кількості 
кави, заданої на дозаторі (поз. 2 на мал. 9). 

· Соленоїдний блок (поз. 3 на мал. 6) відкриває заслінку і кава 
потрапляє в стаканчик. 

 
Мал. 9 

 
 

• Електромагніт дозуючого пристрою (поз. 3 мал. 9) керує 
відкриванням дверцят і подачею відповідної кількості кави у 
варильну чашу.  
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 Мал. 10   

• Редукторний електродвигун переміщає вузол в позицію варіння і 
стискує кавову таблетку (мал. 10). 

 

 
Мал. 11 

• Редукторний електродвигун переходить в положення очікування, 
використана таблетка викидається. 

Відповідно до типу встановленої програми (див. Меню програмування) порядок 
роботи млина та дозатора може здійснюватись в зворотному порядку.  

 
 
 

6. УСТАНОВКА 

6.1. Місце встановлення  

Торговельний автомат не призначений для зовнішньої установки. Його слід 
встановлювати в сухому місці, при температурі не нижче 1 °С. Забороняється 
встановлювати автомат в місцях, що містять в собі ризик вибуху або загоряння 
або коли очищення здійснюється за допомогою струменів води.  
- У разі встановлення біля стіни відстань до стіни повинна складати не менше 

5 см (мал. 12) для забезпечення надійної вентиляції. Категорично 
забороняється накривати автомат чохлами з тканини або інших матеріалів.   
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Мал. 12  
- Під час встановлення торговельного автомата слід перевірити рівень за 

допомогою регулюючої ніжки, встановленої на автоматі (мал. 13). Нахил 
автомата не повинен перевищувати 2 градуси.       

 
Мал. 13 

   
Компанія Saeco International Group не несе ніякої відповідальності за неполадки, 
що виникають в результаті недотримання правил установки. 
Якщо установка здійснюється в коридорах евакуації, слід забезпечити, щоб 
автомат з відкритими дверцятами давав можливість для проходу людей (мал. 
11).  
З метою уникнення забруднення підлоги в результаті випадкового розливання 
продуктів торговельний автомат слід встановлювати на достатньо широку 
підставку, яка б покривала робочу зону.  

6.2. Приймання  
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Під час приймання торговельного автомата необхідно перевірити відсутність 
можливих ушкоджень, отриманих під час транспортування. У разі виявлення 
будь-яких ушкоджень слід негайно направити рекламацію перевізнику. 
Разом с торговельним автоматам поставляється пакет "Набір споживача". Він 
містить в собі наступне (див. мал. 14). 

- Інструкція з експлуатації; 
- Резервуарні етикетки та прейскурант в євро; 

- Схема розташування кнопок на панелі управління; 
- Таблички з інструкціями; 

- Схеми електричних та гідравлічних з'єднань; 
- Силовий кабель; 

- Аварійний мікровимикач; 
- Декларація про відповідність. 

 
Мал. 14 

 

6.3. Розпакування  

- Звільнити торговельний автомат від упаковки, розрізавши захисну плівку, в 
якій він знаходиться, вздовж одного з захисних кутиків (мал. 15).  
 

 
 

Мал. 15 
 
- Зняти торговельний автомат з піддону, викрутивши гвинти, що кріплять його до 
піддона (мал. 16).  

Набір 

споживача 
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Мал. 16 

- Вийняти ключ з роздавального отвору напоїв (мал. 17).  
 
 

 
 

Мал. 17 
 
Відкрити дверцята автомата та зняти клейку стрічку з відповідних компонентів. 
 
- Зняти внутрішні стопорні полістирольні компоненти, що блокують контейнери 

з продуктами (мал. 18).  
 

 
Мал. 18 

 

Попередження: 
Лише спеціалізований персонал має право доступу до пакувального матеріалу, 
оскільки він є потенційним джерелом небезпеки. Щодо видалення 
пакувального матеріалу прохання звертатись до кваліфікованих спеціалістів.  
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6.4. Приєднання системи водопостачання  

 
Перед підключенням торговельного автомата до водопровідної системи 
необхідно упевнитись в тому, що вода: 
- є питною – у разі необхідності провести лабораторні дослідження з метою 

отримання сертифікату;  
- має тиск від 1,5 до 8 бар – у противному випадку слід використовувати 

водяний насос або редуктор тиску води; 
- у разі відсутності слід встановити кран в доступному місці з метою 

відключення обладнання від системи водопроводу (мал. 19).  
 

 
Мал. 19 

 
- дати воді стекти з крана з метою видалення можливих слідів домішок та 

бруду (мал. 20);   

 
 

Мал. 20 
- підключити кран до торговельного автомата за допомогою мідного або 

нейлонового шланга, придатного для харчових продуктів та зданого 
витримати тиск нагнітання. У разі використання гнучкого шланга необхідно 
встановити армований елемент, що поставляється разом з автоматом; 

- слід використовувати труби з газовою різьбою 3/8.  
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6.5. Підключення електричного живлення  

Торговельний автомат призначений для роботи з однофазною напругою 230 В і 
його захищено запобіжниками на 8 А. 
Ми рекомендуємо провести наступні перевірки: 
- напруга мережі 230 В не повинна мати коливань вище за ± 6 %; 
- відповідність джерела енергоживлення вимогам автомата; 
- підключення системи різностороннього захисту. 
Автомат повинен бути заземлений у відповідності до чинних вимог з техніки 
безпеки.  
З цією митою необхідно перевірити систему заземлення з тим, щоб упевнитись 
в її ефективності та відповідності національним та європейським нормам з 
електричної безпеки. 
У разі необхідності система може перевірятись кваліфікованими спеціалістами. 
- Автомат оснащено силовим кабелем (мал. 21).  
 

 
 

Мал. 21 
 

- необхідно замінити розетки, які є несумісними з вилками автомата; 
- забороняється використовувати подовжувачі, перехідні пристрої та/або 

багатополюсні вилки (мал. 22). 
 

 
Мал. 22 

 

 
6.6. Пуск автомата  
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Автомат оснащено аварійним вимикачем (мал. 23),  який вимикає автомат у разі 
відкривання дверцят (див. схему сполучень). Тому у разі необхідності потрібно 
відкрити дверцята або вийняти вилку з розетки.  
 

Аварійний вимикач 
 

 
Мал. 23 

 
 

Попередження 
Під час монтажу та перед підключенням автомата слід перевірити його 
підключення до гідравлічної системи та відкрити водорозбірний кран.  
 

Попередження 
Аварійний вимикач (поз. 1 на мал. 24), а також робочий вимикач всередині 
автомата (поз. 1 на мал. 25) залишаються під напругою.  

 

 
Мал. 24 

 
Мал. 25 
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- При виконанні деяких операцій може виникнути необхідність відкриття 
дверцят при підключенні автомата до мережі. 

В такому режимі можуть працювати кваліфіковані спеціалісти, які вставляють 
спеціальний пластмасовий ключ, що поставляється разом з автоматом, у 
вимикач, розташований на верхній частині автомата, і повертають його на 90° 
(мал. 23).   

 

Попередження 
Відкриття та можливий запуск автомата з відкритими дверцятами повинні 
здійснюватись лише кваліфікованим персоналом. Не залишайте автомат без 
нагляду при відкритих дверцятах.  

Ключ необхідно довіряти лише кваліфікованому персоналу, який має 
відповідний дозвіл. 
При увімкненні автомата розпочинається цикл тестування з метою перевірки 
правильного положення частин, що рухаються, та наявності води і інших 
продуктів.  
 

6.7. Установка  

Увага: у разі увімкнення автомат автоматично заповнює водяну систему та 
відповідні бойлери. Для правильної автоматичної установки у випадку 
використання водопом'якшувальної системи необхідно, щоб остання була 
повністю заповнена водою і не містила в собі бульбашок повітря. 

6.7.1. Очищення та заповнення системи на основі смоли для 
пом’якшення води   

 
Перед встановленням водопом'якшувальної системи в автоматі та її 
використанням слід очистити смоли та заповнити водопом'якшувальну систему. 
Потім слід встановити заповнену водою та очищену водопом'якшувальну 
систему. Якщо ви бажаєте виконувати цю операцію безпосередньо на машині, 
слід діяти наступним чином: 
- в меню OPTION вимкнути опцію самоустановка; 
- вставити шланг нижнього крана в каністру, придатну для цієї цілі; 
- відкрити верхній кран та верхню пробку водопом'якшувальної системи з метою 
видалення бульбашок повітря (мал. 26).  
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Мал. 26 
- вставити ключ у вимикач дверцят (мал. 23) 
- заповнити систему реагентом для пом’якшення води та вийняти ключ з 

вимикача дверцят 
- закрити верхній кран 
- вставити ключ ще один раз у вимикач дверцят 
- дати воді стікати через дренажний шланг до тих пір, поки вона не стане 

чистою (мал. 27).  

 
  

Мал. 27      
- вийняти ключ та закрити кран. 

6.7.2. Заповнення водяного контуру  

Спочатку машина заповнює бойлер розчинним продуктом, та контейнер для 
води. Потім вона заповнює бойлер для кави-еспресо шляхом двох 
автоматичних заварювань кави з великою кількістю води .  
УВАГА:  
Перед увімкненням автомата і початком роботи: 

1. Перевірити заповнення водопом'якшувальної системи водою та 
видалення бульбашок повітря.  

2. Завантажити кавовими зернами відповідний контейнер. Це необхідно, 
оскільки машина буде автоматично здійснювати кілька заварювань для 
заповнення бойлера.   
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3. Завантаження, принаймні, центральної колонки корзини для 
стаканчиків. 

ПРИМІТКА: 

Якщо бойлер не заповнений, автомат не вмикається. В цьому випадку на 
дисплеї з'явиться повідомлення про помилку. Тоді необхідно знайти причину, 
вилучити зареєстровану помилку, повторити автоматичну установку і знову 
увімкнути автомат (розділ 8 – ОБСЛУГОВУВАННЯ).  
Після фази ДІАГНОСТИКИ автомат автоматично заповнює водяну систему 
лотка, оснащеного поплавком, та бойлер приготування розчинних напоїв (в 
машині с двома бойлерами) і бойлер заварювальної системи в повністю 
автоматичному режимі. На цій стадії нагрівальні опори бойлерів автоматично 
вимикаються. Якщо машина детектує заповнення бойлерів, вона 
автоматично переходить в режим НАГРІВАННЯ.  

Увага: 
Стиснути шланг, що сполучає бойлер з баком для води кілька разів. 
Продовжувати цю операцію до повного видалення пухирців повітря, що 
можуть створюватись (мал. 28/29). 

 
Мал. 28 

 
Мал. 29 
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Протягом діагностики наступні компоненти приводяться в дію в такій 
послідовності: 
- блок заварювання, важіль насадки та трубопровід подачі цукру з метою 

забезпечення правильної вихідної позиції; 
- тримач стаканчиків для завантаження першої стопки стаканчиків в пристрій 

для роздачі.  
Потім на стадії ініціалізації: 
- заповнення бака для води и бойлера розчинного продукту; 
- 2 повних цикли заварювання кави з великою кількістю води здійснюються 

автоматично для заповнення бойлера системи заварювання.   
- після заповнення водяного контуру починається стадія нагрівання, на якій 

автоматично вмикається нагрівальний елемент  бойлера.  
 

Попередження 

Увага: 
Після повного заповнення бойлера слід періодично промивати міксер з 
метою видалення можливих залишків з гідравлічних контурів. Примітка: див. 
в розділі 8 "Обслуговування" використання кнопкової панелі для запуску 
тестування або очищення (мал. 30). 
                         Обслуговування 
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Мал. 30 
- Після завершення цих операцій слід зачекати кілька хвилин з тим, щоб 
автомат досяг робочої температури, і починати готувати напої.  

 

6.7.3. Очищення частин, що контактують з харчовими 
продуктами  
Увімкніть автомат і виконайте кілька циклів очищення міксерів шляхом 
натиснення на кнопки відповідно до їх функціонального призначення з метою 
видалення залишків з бойлерів кави та розчинного продукту.  
- Ретельно мити руки. 
- Використовувати антибактеріальні очисні розчини на основі хлору – їх можна 

придбати в хімічних лабораторіях – різної концентрації в залежності від 
інструкції, що міститься на етикетці продукту. 

- Вийняти з торговельного автомата всі контейнери з продуктами (мал. 31).  

 
Мал. 31 

 
- Зняти кришки та канали подачі продуктів (мал. 32). Занурити всі частини в 

попередньо приготований розчин. 

 
Мал. 32  
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- Зняти всі канали для подачі розчинних продуктів, лійки для води, камери 
міксера та вентилятори, силіконові шланги та занурити їх в розчин (мал. 33). 

 

 
 

Мал. 33 
 
- Чистити міксери за допомогою ганчірки, змоченої в розчині (мал. 34).  
 

 
 

Мал. 34 
 
- Залишити всі частини в розчині на період часу, зазначеного на упаковці. 
- Вийняти всі частини, промити та ретельно витерти, а потім вставити їх 

торговельний автомат.  
 

Попередження 
В цілях безпеки слід виконати кілька автоматичних промивань з метою 
видалення можливих залишків. 

 

6.8. Завантаження продукту   

6.8.1. Завантаження контейнера  
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- Контейнери для продуктів слід завантажувати без їх знімання; проте у разі 
необхідності їх можна зняти, закривши ковзні дверцята, встановлені на виході 
каналу подачі продуктів (мал. 35). Зокрема, у разі використання кавових зерен 
ковзні дверцята бункера повинні закриватись перед зняттям контейнера. 
Примітка: контейнери можуть також завантажуватись без їх зняття з опор.  

 
Мал. 35 

Примітка: контейнери повинні завантажуватись, не знімаючи їх з рам. 
- Підняти кришку кожного контейнера і заповнити його продуктом (мал. 36). 
 

 
Мал. 36 

- Перевірити відсутність великих шматків, уникати стиснення продукту і його 
надмірної кількості з метою запобігання його старінню. Рекомендується 
завантажувати в контейнери точну кількість продукту, необхідну для 
очікуваного споживання між двома послідовними поповненнями.  

 
Перевірити ємність кожного контейнера в розділі ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ.  
 
  

Попередження 
- Для правильної роботи контейнера з трубкою, що може займати різні 

положення, слід виконати 3-4 заварювання з метою заповнення каналу. 
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- Після заповнення контейнера для цукру перевірити правильність 
положення кронштейна – блок на боковій стороні повинен замкнутися.  

 

6.8.2. Вставлення етикеток  
 
- Вибір етикеток для встановлення у відповідному місці під прозорими 

пластмасовими пластинками у відповідності до порядку, що зображено на 
мал. 47.  

 
Виконати наступні операції: 
- Зняти тримач стаканчиків (мал. 37).  

 
Мал. 37 

- Вставити пластинки продукту на зовнішній стороні дверцят в порядку, що 
використовується на автоматі (мал. 38). 

- Зібрати тримач стаканчиків. 

 
Мал. 38 

6.8.3. Завантаження стаканчиків  

Слід використовувати лише стаканчики, призначені для автоматичної роздачі, 
діаметром 70-71 мм, не притискаючи їх протягом завантаження. 

www.uavending.com



Увага 
НЕ НАМАГАЙТЕСЬ ПОВЕРНУТИ СТОПКУ ВРУЧНУ 
Під час установки при порожньому роздавачі стаканчиків слід застосовувати 
наступний порядок операцій:  
- Перед увімкненням торговельного автомата слід завантажувати найбільш 

доступні колонки (мал. 39).   

 
Мал. 39 

 
- Вставити ключ у вимикач дверцят (мал. 23) і зачекати самостійного 

встановлення стопки в отворі роздачі.  
- Завантажити інші колонки в напрямку проти стрілки годинника. 
- Встановити кришку на стоку стаканчиків.  
 

6.8.4. Завантаження розмішувачів   

- Зняти металеву противагу з лотка розмішувачів (мал. 40).  

 
Мал. 40 
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- Вставити розмішувачі, зв’язані стрічкою, в колонку, відрізати стрічку і вийняти її 
(мал. 41).  
 

 
  
 

Мал. 41 
 
- Встановити на місце металеву противагу (мал. 42).   
 

 
 

 
Мал. 42 

 
- Перевірити відсутність тріщин на розмішувачах, згинів та їх горизонтальне 

положення.  
 

6.8.5. Встановлення мішків для відпрацьованого меленого продукту 

 
- зняти лійку для видалення відпрацьованого продукту 
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- закрутити кінець мішка за допомогою пружини (мал. 43).  
- закріпити мішок та пружину на лійці для видалення відпрацьованого продукту 
(мал. 43В).  
- встановити на місце лійку для видалення відпрацьованого продукту. 
Слід використовувати короткі мішки, які не дістають до дня торговельного 
автомата. 

 
Мал. 43 

 

6.8.6. Встановлення платіжної системи 

 
Торговельний автомат не містить в собі платіжної системи. Всю 
відповідальність за можливі пошкодження автомату та іншого обладнання, а 
також травмування персоналу, що виникають у разі неправильної установки 
платіжної системи, несе особа, яка встановлювала систему. 
- Зняти опорний кронштейн с машини (мал. 44). 

 
Мал. 44 
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- Закріпити монетоприймач на опорному кронштейні (мал. 45А).  
- Закріпити опорний кронштейн за допомогою двох ручок (мал. 45А).  
- Приєднати монетоприймач до плати центрального процесора. 
Примітка: пристрій верифікації монет на 24 В (постійний струм) та системи MDB 
повинні приєднуватись до плати центрального процесора напряму, а системи 
EXECUTIVE повинні приєднуватись до плати центрального процесора через 
інтерфейсний кабель. 
Для пристроїв верифікації монет на 12 В (постійний струм) необхідно 
використовувати спеціальну інтерфейсну плату для приєднання до плати 
центрального процесора. 
- Потім слід виконати програмування з метою вибору відповідних установок. 
Див. розділ 7 " ПРОГРАМУВАННЯ " щодо перевірки уставок параметрів, що 
повинні відповідати характеристикам системи, яка використовується.  
 

7. ПРОГРАМУВАННЯ  
 
За допомогою процедур програмування, що наводяться в цьому розділі, можна 
встановити всі параметри, що відносяться до конфігурації автомата, 
індивідуальні дози та ціни на напої, а також отримувати статистичні дані щодо 
реалізації.   
Діалог між оператором та машиною здійснюється за допомогою 16-розрядного 
рідкокристалічного дисплею та клавіатури. 
Ключ програмування  
 Доступ до функції програмування здійснюється за допомогою кнопки 1, що 
розташована на платі центрального процесора (мал. 46). На дисплеї 
з’являється запит на код доступу, що слід ввести за допомогою клавіатури (мал. 
47).   

 
Мал. 47 
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- при проведенні монтажу механік може вибрати мову повідомлень за 
допомогою меню OPTIONS (опції).  
З пам’яті EPROM можна вибрати сім мов («Language Dictionary»).  
 
Дані програмування можуть бути двох видів: 
 ЦИФРОВІ ДАНІ 
Це всі дані, що відносяться до води, розчинних продуктів, установок цін, часу 
та дати. 
 ЛОГІЧНІ ДАНІ 
Це всі дані, що відносяться до логічних статусів меню OPTION, що описують 
стан – увімкнуто або вимкнено – відповідної функції. Програмування 
здійснюється за допомогою відповідної клавіші клавіатури (див. мал. 47), 
зокрема: 

• Клавіша вибору напою без кофеїну або PRG переходу від 
поточного підменю програмування назад до вихідного підменю. 

• Клавіша 1 або + має подвійну функцію збільшення значення 
вибраної цифри, наприклад, дози – та/або прокрутки вперед списку 
функцій відповідного підменю.  

• Клавіша 2 або – для зменшення значення величини. Вона зменшує 
значення вибраної величини та/або прокручує назад список 
функцій деяких підменю. 

• Клавіша 3 або Digit/Cancel. За допомогою цієї клавіші курсор 
дисплея переміщається до цифри, яку необхідно змінити за 
допомогою зазначених клавіш + та -. В деяких меню ця клавіша 
використовується для встановлення параметрів на нуль. 

• Клавіша 4 або Enter (або Е) використовується для підтвердження 
настройок або прокрутки та підтвердження опцій меню.  

Після завершення настройки параметрів слід натиснути на кнопку 1 на платі 
центрального процесора (мал. 42) для виходу з режиму програмування.  
 
КЛАВІАТУРА (мал. 47) 

Зовнішня клавіатура, окрім вибору різних параметрів, частково 
використовується для програмування та супроводження. 
Зокрема, клавіші мають наступні функції:  
Настройка – режим «Програмування» 
 
Клавіша D PRG (меню виходу) 
Клавіша 1 + (збільшення/прокрутка вперед) 
Клавіша 2 - (зменшення/прокрутка назад) 
Клавіша 3 DIGIT / Стерти (положення курсора/встановлення на нуль) 
Клавіша 4 ENTER (підтвердження) 
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Обслуговування – режим Service 
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Клавіша А  Тестування лише водою  
Клавіша В Повне тестування 
Клавіша С Тестування із стаканчиком, цукром та розмішувачем 
Клавіша D Встановлення на нуль 
Клавіша 1 Обертання блока заварювання / Так 
Клавіша 2 Промивання міксера для молока і шоколаду / Ні 
Клавіша 3 Промивання міксера ліофілізованої кави  
Клавіша 4 Промивання міксера продукту 1 
Клавіша 5 Промивання міксера чаю 
Клавіша 6 --- 
Клавіша 7 --- 
Клавіша 8 Переміщення важеля насадки 
Клавіша 9 --- 
Клавіша 10 Показання електронного лічильника 
Клавіша 11 Ініціалізація машини 
Клавіша 12 Спорожнення бойлера 
Клавіша 13 --- 
Клавіша 14 --- 
Клавіша 15 --- 
Клавіша 16 --- 
Клавіша 17 --- 
Клавіша 18 --- 
Клавіша 19 --- 
Клавіша 20 Лише видача стаканчиків (якщо функція стаканчиків була 

запрограмована в меню ключа рецептів) 
 
Структура робочих меню  
Для доступу до програмування слід знати код або пароль. 

Код 00000 
Код доступу складається з 5 знаків. 
Під першою цифрою з’явиться курсор. За допомогою клавіш + та – (перша та 
друга клавіша на клавіатурі) збільшити та зменшити цифру. За допомогою 
третьої клавіші « digit »  пересунути курсор. 
Повторити операції до повного набору коду.  
Після набору коду натиснути на клавішу Enter (четверта клавіша) для 
входження в режим програмування.  

Увага 

Код по умовчанню 00000 
Після введення коду на дисплеї з’явиться перша функція головного меню: 

- натиснути на клавішу ENTER 
- натиснути на + для переходу до наступної функції  
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Приклад « а » 

- натиснути на клавішу PRG для виходу з робочого підменю (див. приклад 
а) 

Примітка: в режимі вибору можна ввести режим програмування.  
В режимі SERVICE перейти в режим SELECTION за допомогою клавіші 2 на 
платі центрального процесора (мал. 60), а потім в режим PROGRAMMING за 
допомогою клавіші 1 (мал. 60). 
Головне меню містить в собі такі опції: 
ЧАС – ДОЗИ                  ЦІНИ 
СНИЖКИ                       ЦІНИ – РЕЦЕПТУРА 
КЛАВІША - РЕЦЕПТУРА  ОПЦІЇ 
МОНЕТИ    ПРОДАЖ 
ТЕМПЕРАТУРА  ГОДИННИК 
ДАНІ ДЛЯ MDB   ЗАВАНТАЖЕННЯ ТРУБОК MDB 
     КАРТКИ SAECO 
РОЗВАНТАЖЕННЯ 
ТРУБКИ MDB    

Натиснути на клавішу PRG для виходу з режиму програмування до появи на 
дисплеї однієї із функцій, зазначених вище. Потім натиснути на клавішу 
програмування на платі центрального процесора (клавіша 1, мал. 42) для 
повернення в режим вибору.  
Дані щодо калібрування автомата та цін. Каналу монет та настройок автомата 
можуть в зберігатись в пам’яті електронного ключа SAECO (мал. 48), причому 
одна і та ж конфігурація використовується для інших автоматів цієї ж моделі. 

 
Мал. 48 

Електронний ключ SAECO безпосередньо сполучений с центральним 
процесором через плату центрального процесора. Перевірити положення 
з’єднувача на платі центрального процесора (поз. 1, мал. 49).    
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Дані зберігаються в пам’яті електронного ключа до введення нових даних в цей 
же ключ.   

 
Мал. 49 

Спосіб використання електронного ключа SAECO: 
- Вимкнути автомат і вставити електронний ключ SAECO в спеціальний 

з’єднувач на платі центрального процесора (поз. 1, мал. 49). Увімкнути 
автомат. 

- На дисплеї з’явиться повідомлення CPU > KEY? 
- Шляхом натиснення на клавішу 4 панелі (клавіша ENTER) можна 

викликати конфігурацію автомата, що передається в електронний ключ 
SAECO. 

- Натиснути на клавішу 1 (клавіша збільшення значення +) для введення 
конфігурації автомата із змістом електронного ключа SAECO. 

- На дисплеї з’явиться повідомлення CPU > KEY. Натиснути на клавішу 4 
на панелі (ENTER) для підтвердження вибору. 
 Попередження 

Перед підключенням або відключенням електронного ключа SAECO до 
плати центрального процесора необхідно вимкнути автомат. 
На прикладі « b » наводиться порядок прокрутки меню: +, -, Digit, ENTER ; 
PRG. 

 
Приклад « b » 

Наводимо приклад внесення змін до програм (див. приклад « c »). 
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Приклад « c »  

Ці схеми являють собою приклади, що відносяться до всіх меню. 
 

7.1. Обновлення програмного забезпечення автомата за 
допомогою пам’яті EPROM 
Обновлення операційного програмного забезпечення автомата можна здійснити 
за допомогою функції UPDATE EPROM наступним чином: 
Вимкнути автомат та приєднати UPDATE EPROM до відповідної бази плати 
центрального процесора (див. мал. 72). Увімкніть автомат: світло 
випромінюючий діод (СВД) LD1 загориться на кілька секунд і на дисплеї 
з’явиться повідомлення PROGRAM FLASH. Після того, як СВД погасне, вимкніть 
автомат, а потім увімкніть його поки пам’ять EPROM залишаться приєднаною. 
Якщо автомат починає працювати нормально, його слід вимкнути, а потім 
від’єднайте EPROM. Якщо на дисплеї з’явиться повідомлення COPY CONFIG, 
ця процедура зітре попередньо записані дані користувача. В кінці процедури 
з’явиться повідомлення RESET AUDIT?: натиснути на клавішу 4 для стирання 
даних щодо продажу. В обох випадках слід натиснути одну з інших клавіш для 
уникнення зміни даних. В кінці процедури автоматично вмикається процедура 
діагностики. Вимкнути і від’єднати UPDATE EPROM. 
 

7.2. Опис функцій  
ЧАС – ДОЗИ 

В цьому меню можна регулювати дози води та продукту для кожного напою. 
Склад кожного напою визначається рецептурою базового продукту 
(позначається як RECIPE або REC.). 
Натиснути на клавішу ENTER один раз. На дисплеї з’явиться наступне 
повідомлення: 

REC. 01 coffee 
 
Натиснути на клавішу ENTER ще один раз. Починається процедура 
калібрування, починаючи з доз, співвіднесених до першого продукту, що 
складає першу базову рецептуру: 
 

Water 065 
 
що позначає дозу води для кави-еспресо.  
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За допомогою клавіш +, - та digit можна змінити значення дози води для кави-
еспресо рецептури 1. 
Натиснути на клавішу ENTER ще один раз для підтвердження вибраної дози. На 
дисплеї з’явиться наступна рецептура продукту, якщо вона існує. В противному 
випадку програма автоматично переходить у вихідне положення. На дисплеї 
знову з’явиться повідомлення  

REC. 01 coffee 

Прокрутіть меню за допомогою клавіші + і виберіть наступну рецептуру для 
зміни.  
Нижче наводимо перелік рецептур напоїв, що містяться в пам’яті програмного 
забезпечення автомата:  

 Попередження 
Перелік рецептур, що міститься в меню автомата, залежить від вибраних опцій 
(див. розділ ОПЦІЇ). Наводимо повний перелік рецептур незалежно від вибраних 
опцій. 
REC. 01 = міцна кава 
REC. 02 = кава з великою кількістю води  
REC. 03 = кава з додаванням молока 
REC. 04 = капучіно  
REC. 05 = капучіно з шоколадом 
REC. 06 = мокачіно  
REC. 07 = молоко к додаванням кави 
REC. 08 = молоко 
REC. 09 = молоко з шоколадом 
REC. 10 = чай з лимоном 
REC. 11 = натуральний чай 
REC. 12 = натуральний чай з молоком 
REC. 13 = шоколад 
REC. 14 = міцний шоколадний напій 
REC. 15 = шоколад з молоком 
REC. 16 = гаряча вода 
REC. 17 = порожній стаканчик 
REC. 18 = міцна ліофілізована кава 
REC. 19 = ліофілізована кава з великою кількістю води  
REC. 20 = ліофілізована кава з додаванням молока 
REC. 21 = ліофілізована кава-капучіно 
REC. 22 = ліофілізована кава-шоколад 
REC. 23 = ліофілізована кава-мокачіно 
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REC. 24 = ліофілізоване молоко з додаванням кави 
REC. 25 = загальний розчинний продукт 
REC. 26 = 2-й загальний розчинний продукт 
REC. 27 = міцна ячмінна кава 
REC. 28 = ячмінна кава з великою кількістю води 
REC. 29 = ячмінна кава з додаванням молока 
REC. 30 = ячмінна кава-капучіно 
REC. 31 = ячмінна кава капучіно-шоколад 
REC. 32 = ячмінна кава-мокачіно 
REC. 33 = ячмінна кава з додаванням кави 
 
Груповий час (на обертання одного блоку заварювання): 
Максимальний час роботи двигуна блока заварювання. 
Ми рекомендуємо не змінювати задану величину. 
 

Максимальна доза цукру  
Час для максимальної дози цукру. 
 
Попередньо задана доза цукру  

Максимальну дозу цукру програма розділяє на 6 частин: це дозволяє змінювати 
задану дозу цукру відповідно до того, які напої з цукром готує автомат 
(наприклад, 4 долі з 6 відповідають максимальній заданій дозі). Разом з тим, 
користувач може змінити кількість цукру вручну за допомогою кнопок «+sugar» 
та «-sugar». 
 
Час мелення 
Максимальний час мелення. Кількість води для кави-еспресо та розчинних 
продуктів контролюється імпульсами об’ємного лічильника (витратоміра). 
Дози порошків розчинних продуктів виражаються в секундах.  
 
ЦІНИ   
Для кожного вибору передбачено 10 цін, які встановлюються вручну. 
Натиснути на клавішу Enter для доступу в меню програмування цін: на дисплеї 
з’явиться наступне повідомлення: 

Price  0          00.00 
 
Продажні ціни встановлюються за допомогою цієї ж процедури, що 
використовується для встановлення доз, тобто використовуючи клавіші +, -, digit. 
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У разі безкоштовного продажу значення цін слід встановити на нуль. 
Натиснути на клавішу ENTER ще один раз для підтвердження встановленого 
значення і на дисплеї з’явиться наступна ціна:  

Price  01          00.00 

Натиснувши на PRG, ви повертаєтесь до меню цін (PRICES).  
 
ЗНИЖКИ 
Автомат дозволяє запрограмувати до 10 знижок – від Discount 0 до Discount 9 – 
для всіх продажних цін. Крім того, можна програмувати спеціальну знижку для 
виключення стаканчика – Cup Discount. 
 

Увага 

Знижки S0-S9 зв’язані з діапазонами часу. Таким чином, необхідно 
використовувати «синхронізуючий» пристрій на платі центрального 
процесора. Знижка на стаканчик діє навіть без синхронізуючого пристрою.  
Натиснути на клавішу ENTER один раз. На дисплеї з’явиться повідомлення: 

Discount  0          00.00 

Цю знижку можна змінити за допомогою клавіш +, - та digit.  
Натиснути на клавішу ENTER ще один раз для підтвердження вибору і на 
дисплеї з’явиться наступна знижка. 

Discount  1         00.00 

Натиснувши на PRG, ви повертаєтесь до меню  знижок DISCOUNTS. 
 
ЦІНА – РЕЦЕПТУРА  
За допомогою цього меню рецептуру кожного окремого напою (позначеного 
Rec.01, Rec.25) можна пов’язувати з попередньо заданими цінами (позначеними 
Pric. 0 ÷ Pric.9).  
Натиснути на клавішу ENTER для переходу до підменю, перша функція якого 
дозволяє оператору програмувати всі варіанти вибору при ціні Р0; на дисплеї 
з’являється наступне повідомлення: 

All prices 0 ? Y/N   

За допомогою клавіші + вибрати необхідний варіант: 

Y (=yes) або N (=no)    

Вибрати NO для програмування окремої ціни для кожного окремого вибору 
наступним чином:  

Rec. 01 = PRIC. 0    
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За допомогою клавіш + або – можна прокрутити таблицю цін – від 0 до 9. Після 
вибору відповідної ціни її слід підтвердити за допомогою клавіші ENTER, а потім 
перейти до програмування наступного напою.  
Звичайно, можна для кількох виборів встановлювати одну і ту ж ціну.  
Як і раніше, для виходу із підменю слід натиснути на клавішу PRG.  
 
КЛАВІША - РЕЦЕПТУРА 
За допомогою цієї функції можна поєднати кожну клавішу з відповідною 
рецептурою із переліку наявних.  

Увага 

Завдяки клавіші D (мал. хx), що зазвичай використовується для вибору кави без 
кофеїну, кількість клавіш на клавіатурі подвоюється (наприклад, модель SG700) 
містить в собі 40 клавіш.  
Натиснути на клавішу ENTER один раз. На дисплеї з’явиться наступне 
повідомлення:  

Key 01 Rec. 01    

Це означає, що перша клавіша сполучена з рецептурою продукту № 1. 
За допомогою клавіш + та – вибрати номер необхідної рецептури: 
Натиснути на клавішу ENTER ще один раз для підтвердження вибору і перейти 
до програмування наступної клавіші.  
 
ОПЦІЇ  
Ця функція дозволяє виводити низку послідовних опцій, що наводяться нижче. 
Натиснути на клавішу ENTER для доступу в підменю, яке відображає першу 
опцію. 
Для кожної опції необхідно встановлювати логічний статус Y або N, який вмикає 
або не вмикає функцію. 
За допомогою клавіш + та – змінити логічні величини, тобто статус, від yes (Y = 
увімкнуто) до no (N = вимкнуто); за допомогою клавіш +, -, digit змінити цифрові 
значення.  
Натиснути на клавішу ENTER ще один раз для підтвердження вибору і перейти 
до наступної опції. Натиснути на клавішу PRG ще один раз для повернення в 
меню OPTIONS.  
 
Перелік опцій, що містяться в послідовності  
EURO symbol dis. = при увімкненні цієї функції на дисплеї з’являються ціни 
разом з символом євро. 
Installation = при увімкненні цієї функції (Y) автомат починає автоматичний 
процес самовстановлення (автоматичне заповнення бойлера та водної 
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системи). Коли ця функція вимкнута (N), оператор може увімкнути процес 
вручну (в режимі SERVICE). 
Tank =  у випадку наявності «автономного блока резервуарів» та увімкнення цієї 
функції (Y) відбувається точний контроль часу роботи заливних насосів. 
Preselection =  у разі увімкнення цієї функції при натисненні на клавішу D (мал. 
47) кількість натискних клавіш подвоюється, що збільшує кількість напоїв. 
Natural tea = за допомогою цієї функції можна приготувати ліофілізований чай на 
основі натурального чаю: натуральний чай та натуральний чай з молоком, 
виключаючи розчинні напої з «запахом чаю».  
Instant product 1 = у разі увімкнення цієї функції можна вибрати базовий 
розчинний продукт замість продукту ліофілізованого/ячмінного/без кофеїну. 
EV hot water = ця функція вмикає « додаткову групу соленоїдних клапанів» для 
заварювання лише гарячої води; у разі відсутності цієї групи ця функція 
дозволяє заварювати гарячу воду через міксер чаю. 
Configuration STD = за допомогою цієї функції можна вибрати одну з 
конфігурацій автомата, яка дозволяє по-різному використовувати контейнери 
для розчинних продуктів (див. таблицю на стор. 36/37 оригіналу). 
Cup function = вмикає/вимикає клавішу В (мал. 47), яка дозволяє користувачу 
готувати напої без стаканчика (заварювання в кружку).  
Stirrer always = ця функція вмикає роздачу розмішувачів при будь-якому 
заварюванні (включаючи заварювання розчинного продукту). 
Stirrer-Unsweetened = ця функція вмикає роздачу розміщувачів навіть тоді, коли 
цукор не додається (наприклад, кава без цукру). 
Motor delay = ця функція скорочує затримку вмикання, яку можна програмувати 
на двигунах для розчинних продуктів.  
Milk first = у випадку кави з додаванням молока при вмиканні цієї функції (Y) 
молоко заварюється перед кавою. У разі вимкнення (N) молоко готується після 
кави. Це стосується лише меленої кави. 
Coffee first = при вмиканні цієї функції (Y) порошкова розчинна кава готується 
перед додаванням відповідної порції води; у разі вимкнення (N) кава 
заварюється разом з водою. 
Barley first = при вмиканні цієї функції (Y) порошкова розчинна ячмінна кава 
готується перед додаванням відповідної порції води; у разі вимкнення (N) кава 
заварюється разом з водою. 
Lyo prewarming = ця функція дозволяє здійснювати попереднє нагрівання 
водяної системи для ліофілізованої кави або кави без кофеїну. При замовленні 
ліофілізованої кави здійснюється попереднє нагрівання 30 cм3 води. Ця вода не 
заварюється, якщо протягом 3 попередніх хвилин машина готувала 
ліофілізовану каву або каву без кофеїну. 
Milk prewarming = ця функція дозволяє здійснювати попереднє нагрівання 
водяної системи для кави з додаванням молока, кавових зерен або розчинної 
кави. При замовленні кави з молоком апарат попередньо підігріває 30 см3 води. 
Ця вода не заварюється, якщо протягом 3 попередніх хвилин машина готувала 
будь-які напої на основі молока. 
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Permanent credit – опція для відображення кредиту (Y) (див. опцію Multivend на 
Y).  
Executive = вмикає (Y) монетоприймач – положення Y також для опції детектора. 
Change-giving function = опція видачі здачі – з системою COGES та RUBBINI – 
SAECO CARD, положення Y. 
ECS differentiated = вмикається (Y), коли використовується система COGES ECS 
з диференційованими цінами. Залишається в положенні N у разі використання 
других систем. Немає необхідності встановлювати коди 241, 242, 243 і т.д. на 
автоматі.  
MDB – ICP system = вмикання функції (Y) для монетоприймачів, що 
використовують протокол зв’язку MDB–ICP. 
Master/Slave = вмикання (Y) функції для протоколу Master/Slave. Ця опція 
дозволяє автомату працювати з такою ж платіжною системою EXECUTIVE. 
Multi-vend =  опція для відображення кредиту протягом 3 хвилин (Y) або 
переведення у вихідне положення (N) в кінці приготування напою. 
Price Holding = вмикає функцію (Y) для систем, що використовують протокод 
Price HOLDING. 
Clock = коли функція увімкнена, в головному меню з’являється повідомлення 
CLOCK.  
Language = вибір мови повідомлень на дисплеї. Вибрати відповідну мову за 
допомогою клавіші + (клавіша 1) та підтвердити вибір шляхом натиснення на 
клавішу ENTER (клавіша 4). Вимкнути машину і приєднати EPROM до 
відповідної бази U4 на платі центрального процесора (див. мал. 72). Увімкнути 
автомат: на дисплеї з’являться повідомлення LANGUAGE UPDATING та 
LANGUAGE UPDATING OK. В кінці процедури вимкнути автомат і вийняти плату 
EPROM з бази. 
Decimal point =  встановлює кількість знаків після коми.  
Pump timeout = для встановлення максимального часу роботи насоса для кави-
еспресо: 40 секунд (Y) або 120 секунд (N). 
Cleaning = дозволяє здійснити автоматичну очистку – працює при наявності 
синхронізуючого пристрою.  
Cleaning cycle = дозволяє, без синхронізуючого пристрою, здійснювати 
автоматичну очистку міксерів через 30 хвилин після увімкнення автомата. Потім 
відбувається наступний цикл очистки, якщо протягом 6 наступних годин напої не 
готувались. В цій точці час очистки починається спочатку від останнього 
розливання напою. Таким чином, очищення міксера здійснюється, принаймні, 
один раз на день. 
Cleaner* = регульований понижуючий лічильник з індикацією для регенерації 
смоли водопом'ягшувального засобу.  
Grinders* = регульований понижуючий лічильник з індикацією заміни млина.  
Filters* = регульований понижуючий лічильник з індикацією регенерації фільтру 
для кави. 
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* (в будь-якому випадку, вони не спричиняють зупинку торговельного 
автомата).  
Code = новий код доступу до програмування. 
 
Конфігурація автоматів з подвійним бойлером  
 
Конфігурація E.V . Контейнер Продукт Міксер 
STD Е1 1 Молоко  М1 

Е1 2 Шоколад  М1 
Е2 3 Розчинний продукт 1 / ячмінь* М2 
Е3 4 Кава без кофеїну / розчинний 

продукт 2** 
М3 

Е4 5 Розчинний/натуральний чай*** М4 
Е5 - Гаряча вода**** - 

DC Е1 1 Молоко  М1 
Е1 2 Шоколад  М1 
Е1 3 Шоколад 2 М1 
Е3 4 Кава без кофеїну / розчинний 

продукт 2** 
М3 

Е4 5 Розчинний/натуральний чай*** М4 
Е2 - Гаряча вода**** - 

DL Е1 1 Молоко   
Е1 2 Шоколад   
Е1 3 Молоко2  
Е3 4 Кава без кофеїну / розчинний 

продукт 2** 
 

Е4 5 Розчинний / натуральний чай***  
Е2 - Гаряча вода****  

 
* Опція „Розчинний продукт 1” дозволяє замінити загальний розчинний продукт 1 
ячмінним продуктом. 

** Опція “Розчинний продукт 2“ дозволяє замінити продукт без кофеїну загальним 
розчинним продуктом. 

*** Опція “Натуральний чай” дозволяє замінити розчинний чай натуральним чаєм. 

**** З опцією EV Гаряча вода = ТАК 
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Конфігурація автоматів з одинарним бойлером  
 
Конфігурація E.V . Контейнер Продукт Міксер 

5S E4 1 Молоко  M1 

E4 2 Шоколад  M1 

E3 3 Розчинний продукт 1/ячмінь**** M2 

E2 4 Без кофеїну, ліофілізована 
кава/розчинний продукт 2 

M3 

E1 5 Розчинний / натуральний чай** M4 

5DC E4 1 Молоко  M1 

E4 2 Шоколад  M1 

E4 3 Шоколад 2 M1 

E2 4 Без кофеїну, ліофілізована кава / 
розчинний продукт 1* 

M3 

E1 5 Розчинний / натуральний чай** M4 

E3 - Гаряча вода*** - 

5DL E4 1 Молоко  M1 

E4 2 Шоколад  M1 

E4 3 Молоко 2 M1 

E2 4 Без кофеїну, ліофілізована кава / 
розчинний продукт 1* 

M3 

E1 5 Розчинний / натуральний чай** M4 

E3 - Гаряча вода*** - 

* Опція „Розчинний продукт 1” дозволяє замінити розчинний продукт 1 ячмінним 
продуктом. 

** Опція “ Натуральний чай“ дозволяє замінити розчинний чай натуральним чаєм. 

*** З опцією EV Гаряча вода = ТАК. 

**** Опція “Розчинний продукт 2“ дозволяє замінити продукт без кофеїну розчинним 
продуктом 2. 
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МОНЕТИ (COINS) 
Це меню служить для програмування монет – від 1 до 8 – з метою забезпечення 
їх сумісності з системою, що використовується. Тому необхідно перевірити 
відповідність між каналами монетоприймача та каналами автомата. 
Натиснути на клавішу ENTER один раз. На дисплеї з’явиться наступне 
повідомлення 

Coin 01    000.50 

За допомогою клавіш +, _ та digit можна змінювати значення. 
Натиснути на клавішу ENTER для підтвердження настройки або будь-яке 
значення, що з’являється на дисплеї, а потім можна переходити до наступної 
монети.  

Coin 07    000.00 

Цей канал використовується для настройки значення для розбивання або 
розміну монет, використовуючи спеціальний інтерфейс. 
Натиснути на клавішу PRG для повернення в меню COIN. 
 
ПРОДАЖ (SALES) 
Ця функція забезпечує доступ до всіх статистичних даних з продажу. 
Після підтвердження вибору клавішею ENTER ми входите в меню статистичних 
даних і управління ними. 
Шляхом натискання на клавішу + можна прокрутити меню і знайти необхідну 
функцію; після натиснення на клавішу ENTER ви отримуєте доступ до першого 
елементу вибраної функції, а продовжуючи натискати на клавішу ENTER, можна 
ознайомитись з іншими елементами, якщо вони передбачені.  
 
TOTAL CASH  
Загальна виручка від реалізації; обнуління неможливе. 
 
CASH 
Загальна сума цін. 
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DISCOUNT 
Загальна сума знижок. 
 
OVERPAY (ПЕРЕПЛАТА)  
Загальна виручка без продажу. 
 
TOTAL COUNT (ЗАГАЛЬНИЙ ПІДРАХУНОК) 
Загальний підрахунок виборів = продаж + тести. Обнуління неможливе. 
 
COUNT (ПІДРАХУНОК) 
Загальний підрахунок заварювань = продаж + тести, а також загальний 
підрахунок по кожній рецептурі. 
 
FREE (БЕЗКОШТОВНО) 
Загальний підрахунок по кожній безкоштовній рецептурі – за допомогою 
механічного ключа безкоштовного продажу. 
 
TEST (ТЕСТ) 
Загальний підрахунок тестування по кожній рецептурі. 
 
COINS (МОНЕТИ) 
Загальний підрахунок монет різної вартості. 
 
BILLS (КУПЮРИ) 
Загальний підрахунок купюр різної вартості – лише з протоколом MDB. 
 
ERASE ALL (СТЕРТИ ВСЕ) 
Обнуління всіх статистичних даних.  
Натиснути на клавішу PRG для повернення до вихідного меню. Порядок 
обнуління даних: 
- перейти до опції CANCEL 
- натиснути на клавішу ENTER 
- на дисплеї з’являється повідомлення COD 0000   
- ввести код обнуління відповідно до існуючої процедури 
- натиснути на клавішу ENTER 

www.uavending.com



- автомат задає питання, чи бажаєте ви змінити код обнуління 
- натиснути на клавішу +, якщо ви не бажаєте змінювати код 
- на дисплеї з’явиться повідомлення RESET ? 
- підтвердити вибір за допомогою клавіші DIGIT 
 
В кінці процесу обнуління натиснути на клавішу PRG для повернення до 
вихідного меню. 
Код обнуління (4-значний) відрізняється від коду доступу до програмування (5-
значний). 

Код по умовчанню 0001 

Увага 
Порядок зміни коду по умовчанню: 

- натиснути на клавішу ENTER, якщо надійде запит щодо зміни коду 
- на дисплеї з’явиться старий код 
-  набрати новий код за допомогою клавіш +, - та digit 
- підтвердити вибір клавішею ENTER 
 
TE MPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА) 

Це меню дозволяє регулювати робочу температуру бойлера кави та бойлера 
розчинного продукту у випадку автоматів з подвійним бойлером. 
Натиснути на клавішу ENTER, на дисплеї з’явиться повідомлення: 

temp. H20 Coff. 085 

Натиснути ще раз на клавішу ENTER, на дисплеї з’явиться повідомлення: 

temp. H20 Inst. 102 

За допомогою клавіш +, - та digit можна підвищити або знизити температуру 
води у відповідних бойлерах. 
В будь-якому випадку автомат містить в собі пристрої безпеки, що 
попереджують перевищення максимальної температури.  
CLOCK (СИНХРОНІЗУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ) 
Доступ до меню CLOCK здійснюється через опцію CLOCK Y/N в меню OPTIONS. 
В меню CLOCK можна встановити дату та час, а також увімкнення та часові 
діапазони знижок і час очищення. Для увімкнення функції CLOCK необхідно 
використовувати відповідні засоби. 
 
DATA FOR MDB (ДАНІ ДЛЯ MDB) 
Це меню з’являється, коли використовується опція MDB-ICP (YES), і вмикає 
відповідну платіжну конфігурацію.  
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Натиснути на клавішу ENTER, на дисплеї з’являються повідомлення: 

maximal change 

coin change 

coin allowed : from 1 to 16  

dills allowed : from 1 to 16  

 
MDB TUBES LOADING (ЗАВАНТАЖЕННЯ ТРУБОК MDB)  
Це меню з’являється, коли використовується опція MDB-ICP (YES), і вмикає 
заповнення трубок видачі здачі монетоприймача.   
Натиснути на клавішу ENTER, на дисплеї з’являється повідомлення: 

Key 3 to end 

Тепер можна опускати монети з метою пере завантаження трубок для видачі 
здачі; після завершення операції натиснути на клавішу 3 для виходу. 
 
MDB TUBES UNLOADING (РОЗВАНТАЖЕННЯ ТРУБОК MDB)  
Це меню з’являється, коли використовується опція MDB-ICP (YES), і вмикає 
опорожнення трубок видачі здачі монетоприймача.   
Натиснути на клавішу ENTER, на дисплеї з’являється повідомлення: 

T3 for coins from 1 to 16 

 
SAEKO CARD  
Це меню доступне лише у разі детектування модуля Saeco Card. В цьому меню 
можна встановити MAXCard та RIFCard 
 
MAXCARD 
Це максимальне значення рахунку на картці. Поза межами цієї величини картка 
не приймається. 
 
RIFCARD 
Це мінімальне значення рахунку на картці. Поза межами цієї величини картка 
ще приймається, але буде відкинута у разі введення більш високої суми. 
 

8. СУПРОВОДЖЕННЯ 
Доступ до функцій супроводження – обслуговування здійснюється шляхом 
натиснення на клавіша супроводження (клавіша 2) на платі центрального 
процесора, як це зазначено на мал. 42.  
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На дисплеї з’явиться повідомлення SERVICE. При цьому відбувається 
ініціалізація активної версії програмного забезпечення. В режимі SERVICE 
клавіші зовнішньої панелі управління мають наступні функції (мал. 61), а саме:  
  

Клавіша попереднього вибору А Тестування лише з водою  
Клавіша попереднього вибору B Повне тестування  
Клавіша попереднього вибору C Тестування з використанням 

стаканчика, цукру та розмішувача  
Клавіша попереднього вибору D Повторний пуск після відмови   

Клавіша вибору 1  Обертання блока заварювання/без 
спорожнення бойлера 

Клавіша вибору  2 Промивання міксера для молока-
шоколаду/спорожнення бойлера  

Клавіша вибору  3 Промивання міксера ліофілізованої 
кави 

Клавіша вибору 4 Промивання міксера розчинного 
продукту 1 

Клавіша вибору 5 Промивання міксера чаю 
Клавіша вибору 6 - 
Клавіша вибору 7 - 
Клавіша вибору 8 Пересування важеля насадки  
Клавіша вибору 9 - 
Клавіша вибору 10 Показання електронного лічильника 
Клавіша вибору 11 Ініціалізація автомата  
Клавіша вибору 12 Спорожнення бойлера  
Клавіша вибору 13 - 
Клавіша вибору 14 - 
Клавіша вибору 15 - 
Клавіша вибору 16 - 
Клавіша вибору 17 - 
Клавіша вибору 18 - 
Клавіша вибору 19 - 
Клавіша вибору 20 Лише для видачі стаканчиків (якщо 

функція видачі стаканчиків була 
запрограмована в меню рецептури)  

Зокрема: 
• ТЕСТУВАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЦУКРУ, СТАКАНЧИКА ТА 

РОЗМІШУВАЧА: після натиснення на клавішу клавішну панель можна 
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використовувати в нормальному режимі роботи при будь-якому виборі з 
використанням цукру, стаканчика та розмішувача. 

• ТЕСТУВАННЯ С ВИКОРИСТАННЯМ ВОДИ:  після натиснення на клавішу 
клавішну панель можна використовувати в нормальному режимі роботи при 
будь-якому виборі без використання розчинного продукту. 

• ПОВНЕ ТЕСТУВАННЯ: після натиснення на клавішу клавішну панель можна 
використовувати в нормальному режимі роботи при будь-якому повному 
виборі – тестування з видачею напоїв. 

Увага 

Для відміни тестування попереднього вибору без видачі напоїв слід натиснути 
на клавішу ще один раз. В цьому випадку автомат залишиться в режимі 
SERVICE. 
• ПОВТОРНИЙ ПУСК ПІСЛЯ ВІДМОВИ: повторний запуск після відмови, 

зареєстрованої автоматом, та діагностика з метою перевірки наявності інших 
можливих відмов. Після завершення діагностики автомат автоматично 
виходить з режиму SERVICE. 

• ОБЕРТАННЯ БЛОКУ ЗАВАРЮВАННЯ: блок заварювання обертається (в 
режимі ЕСПРЕСО). 

Увага 
У разі наявності помилок за допомогою цієї клавіші можна прокрутити перелік 
неполадок, що містяться в пам’яті автомата.  
 
• ПРОМИВАННЯ МІКСЕРА 1: очищення міксера молока та шоколаду. 
• ПРОМИВАННЯ МІКСЕРА 2: очищення міксера ліофілізованої кави. 
• ПРОМИВАННЯ МІКСЕРА 3: очищення міксера чаю. 
• ЗАГАЛЬНИЙ ПІДРАХУНОК: відображення кількості виданих напоїв – 

загальний лічильник. Для повернення в режим SERVICE слід натиснути на 
клавішу SERVICE ще раз. 

• ПЕРЕСУВАННЯ ВАЖЕЛЯ НАСАДКИ: при натисненні на цю клавішу кілька 
разів важіль, що підтримує заварювальні насадки, пересувається вперед та 
назад.  

• ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТА: запуск самовстановлення торговельного 
автомата: бойлери та водяна система заповнюються і машина починає 
працювати з мінімальною кількістю води в бойлерах.  

• СПОРОЖНЕННЯ БОЙЛЕРІВ: запуск автоматичного спорожнення бойлерів. 
Ця операція є дуже важливою для забезпечення безпечного зберігання 
автомата, особливо в зимовий період та при температурі нижче 1 °С. 

Увага 
Після завершення спорожнення бойлера автомат запитує про необхідність 
виконання другого циклу: натиснути на клавішу 1 (спорожнення) для повторення 
циклу. Натиснути на клавішу 2 (без спорожнення) і вийти з цієї опції. 
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Лише видача стаканчиків: автоматична видача одного стаканчика. 
 

9. ОБСЛУГОВУВАННЯ  
 

9.1. Очищення та завантаження  

 

Увага 

Деякі операції слід проводити на регулярній основі з метою гарантування 
нормальної роботи автомата; деякі з цих операцій повинні чітко відповідати 
вимогам чинних санітарних правил. Ці операції слід виконувати на вимкненому 
та відкритому автоматі; очищення слід здійснювати до завантаження продукту. 

Увага 
Компоненти слід мити лише в теплій воді без використання миючих засобів 
або розчинників, які можуть змінити форму та характеристики автомата. 
Забороняється мити компоненти в посудомийній машині. 

Під час проведення операцій  очищення та обслуговування слід уникати 
ушкоджень електричних частин автомата. Забороняється чистити ці 
частини вологою тканиною та/або знежирюючими миючими засобами. 
Видаляти залишки порошків за допомогою струменю стисненого повітря або 
антистатичною тканиною.  
 

9.1.1. Щоденне очищення  

 
Призначене для попередження розповсюдження бактерій в зонах, що 
контактують з харчовими продуктами. Ці операції можуть здійснюватись за 
допомогою питної води, чистих щіток та тканини.  
Порядок операцій: 

- Змочити ганчірку та очистити всі видимі частини в зоні видачі (мал. 50 та 
51).  
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Мал. 50  

 

 
Мал. 51 

Зняти та ретельно промити: 
- шнеки для порошків, камеру всмоктування, кільце лінії подачі води, камеру 

змішування та вентилятор (мал. 52). 

 

 
Мал. 52 

- спорожнити силіконові трубки (мал. 53). 
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Мал. 53 

- вихід видачі (мал. 54). 

 
Мал. 54 

Перед повторним збиранням ретельно витерти всі компоненти. 
- зняти блок з метою полегшення очищення (мал. 55), а потім видалити 

залишки порошку кави за допомогою щітки.  

 
Мал. 55 

- очистити лоток для цукру (мал. 56).  
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Мал. 56 

 
- спорожнити бачок для рідких відходів, очистити його та/або замінити (мал. 

57). 

 
Мал. 57 

- замінити пакет для кавових зерен (для моделей з кавовими зернами, мал. 58). 

 
Мал. 58 
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9.1.2. Щотижневе очищення  

 
Зняти всі контейнери та витерти вологою тканиною всі опорні частини, низ та 
зовнішню сторону автомата, особливо зону видачі (мал. 59).  

 
Мал. 59 

9.1.3. Завантаження продуктів 

 
Завантаження продуктів та/або речовин одноразового використання  слід 
здійснювати у разі необхідності. 
При здійсненні цих операцій слід звертатись до процедури першої установки, 
описаної в розділі 6.8.  

9.2. Обслуговування 

 
 

 Щоденно  Щотижня  Щомісячно  Через 
кожні 6 
місяців 

Після 
10000 
операцій 

Зняти та промити всю 
видимі частини зони 
видачі 

■     

Спорожнити бачки з 
рідкими відходами, 
промити та/або замінити 
їх 

■     

Замінити пакет для 
меленої кави 

■     

Зняти всю контейнери 
та витерти зволоженою 
тканиною всі опорні 
поверхні, низ, зовнішню 
поверхню автомата, 
особливо зону видачі  

 ■    

Здійснити дезинфекцію 
всіх частин, що 

  ■   
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контактують з 
харчовими продуктами 

Зняти та промити 
модуль заварювання, 
змастити всі частини, 
що рухаються, 
силіконовим мастилом 
для харчового 
використання  

  ■   

Замінити прокладки та 
фільтри 

    ■ 

 

Увага 
Ретельно очистити верхній та нижній фільтри і продути стисненим повітрям.  
Замінити прокладки та фільтри. 
 

9.2.1. Планове та позапланове обслуговування 

 
Операції, описані в цьому розділі, наводяться в якості прикладу, оскільки вони 
залежать від різних перемінних, наприклад: жорсткість воді, вологість, продукти, 
що використовуються, умови та об’єм роботи. 
 

Увага 
Перед виконанням операцій, що вимагають розбирання деяких частин, 
переконайтесь в тому, що автомат вимкнутий з мережі.  
Наступні операції повинні виконуватись лише кваліфікованим персоналом. Всі 
операції на автоматі, що працює, повинен виконувати підготовлений персонал. 
Більш складні втручання, наприклад, знімання накипу з бойлера, вимагають 
глибоких знань автомату. 
Здійснити дезинфекцію всіх частин, що контактують з харчовими продуктами, 
використовуючи хлорні розчини для щомісячної мийки, як це описано в розділі 
4.0.  

9.2.2. Обслуговування блока заварювання 

 
Це пластмасовий блок. Рекомендується знімати його і обережно промивати 
щомісячно гарячою водою; через кожні 5000 операцій, а також щомісячно 
необхідно змащувати всі рухомі частини блока харчовим силіконовим мастилом 
(мал. 60).  
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Мал. 60 

  
 
- стрижень нижнього фільтра (1); 
- з’єднувальний шток (2); 
- рейки (3). 
Заміняти прокладки та фільтри через кожні 10000 операцій. 
- прокладки 
Верхній фільтр (мал. 61): 

 
Мал. 61 

 
- ослабити верхній штифт (1) за допомогою ключа, що поставляється разом з 

машиною. 
- вручну вивернути фільтр (2). 
 
Нижній фільтр: 
- вивернути два бокових гвинти (поз. 1, мал. 62) і зняти верхній фіксатор 

поршня (2).  
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Мал. 62 

- за допомогою ключа, що поставляється разом з автоматом, повертати 
нижній фільтр до тих пір, поки він не стане на одну лінію із стаканчиком (мал. 
63); 

- вивернути гвинт (1) і вставити фільтр (2);  
- зібрати всі частини в зворотному порядку.  

 
Мал. 63 

Увага 
Обережно очистити верхній та нижній фільтри і продути стисненим повітрям. 
 

9.3. Настройки  

9.3.1. Настройка дози та помелу  
Автомат поставляється із стандартними настройками виробника, зокрема:  
- температура кави в стаканчику: 78 °С на 38 см3 завареного продукту; 
- температура розчинного продукту в стаканчику: приблизно 70 °С; 
- вага розчинної кави: приблизно 7,0 г; 
- вага розчинного продукту: відповідно до наведених таблиць. 
З метою отримання найкращих результатів слід перевірити: 
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- вагу меленої кави. Змінити настройку за допомогою гвинта, розташованого на 
дозаторі (поз. 1, мал. 64/65).  

 
Мал. 64 

 
Мал. 65 

 
- один повний оберт дорівнює 0,15 г; 
- тонка настройка помелу. Для регулювання слід використовувати кільце 

(поз.2, мал.. 64/65).  
Після будь-яких регулювань для введення нової настройки гранулометрії 
потрібно зробити три вибори.  
 

9.4. Регенерація смоли (у разі наявності пом'якшувача води) 

 
Регенерацію води слід здійснювати в залежності від води, яку використовує 
система. 
В якості інструкції слід використовувати наступну таблицю: 
 

Жорсткість води Номер вибору 
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Французька 60 см3 130 см3 

10 25000 12500 

20 12500 6000 

30 9500 4500 

40 6500 3000 
50 5000 2500 

Для перевірки жорсткості води на ринку існують різні засоби, які передбачають 
різні періоди та режими втручання. 
Операцію може проводитись наступним чином: 
- вимкнути автомат;  
- повернути нижній кран, встановивши відповідний шланг в бачок або краще в 

дренажну систему (мал. 66).  

 
 

Мал. 66 
- зняти кришку та внести 1,5 кг кухонної солі (мал. 67) 

 
Мал. 67 

 
- встановити кришку 
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- увімкнути автомат та спускати воду до тих пір, поки вона перестане бути 
солоною 

- вимкнути автомат та закрити кран (мал. 68). 
Тривалість операції складає приблизно 30-45 хвилин.  

 
Мал. 68 

 
 

10. НЕРОБОЧИЙ РЕЖИМ 

 
Якщо автомат не працює тривалий період часу, необхідно вжити деякі запобіжні 
заходи:  
- при увімкненому автоматі, запустити процес автоматичного спорожнення в 

режимі SERVICE (див. розділ 8);  
- після завершення від'єднати автомат від мережі та гідравлічного джерела; 
- завершити спорожнення бачка з поплавком шляхом виймання затискача 

шланга, розташованого на дренажному шлангу повітряного роз’єднувача; 
- після завершення спорожнення встановити затискач шланга (мал. 6ç).   

 
 

Мал. 69 
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- вивантажити всі продукти з контейнерів (мал. 70) 

 
Мал. 70 

 
- промити всі компоненти, що контактують з харчовими продуктами, як було 

описано вище; 
- спорожнити бачок для рідких відходів та ретельно очистити його; 
- зняти пакети для порошків; 
- витерти тканиною всі внутрішні та зовнішні поверхні автомата; 
- захистити зовнішню поверхню автомата пластиковою плівкою або мішком 

(мал. 71)  

 
Мал. 71 

 
- зберігати в сухому захищеному місці при температурі не нижче від 1 °С.  
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11. ДЕМОНТАЖ  

 
Вивантажити продукти та спорожнити воду як описано в попередньому розділі. 
Для здійснення демонтажу рекомендується розібрати частини автомату 
відповідно до їх складу – пластмаса, метал та ін. Потім слід передати ці частини 
відповідним спеціалізованим компаніям. У разі наявності холодильника його 
слід передавати для утилізації без розбирання.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОШУКУ НАЙБІЛЬШ ЗАГАЛЬНИХ 
ПОШКОДЖЕНЬ АБО ПОМИЛОК 

 
В режимі SERVICE помилки або поломки негайно виводяться на дисплей (див. 
характеристики клавіші 1):  
 

Повідомлення на дисплеї Можлива причина 

E01 - CUP - відсутність стаканчика 
- поломка детектора мікровимикача 

стаканчиків 

E02 - GRINDER - відсутність кави 
- блокування млина 
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E03 - GROUP - поломка двигуна 
- поломка мікровимикача положення 

двигуна 

E04 - ESPRESSO PUMP - поломка насоса 
- електромагнітний клапан кави 
- об’ємний лічильник  

E05 - INSTANT PRODUCT PUMP - поломка насоса 
- помилка в подачі кави/розчинного 

продукту 

E07 - SCALE FACTOR - помилка настройки масштабного 
коефіцієнту в монетоприймачі 

E08 - WATER EMPTY - відсутність води 
- заповнення бачка для відходів 
- поломка мікровимикача лотка 

E09 - EEPROM - поломка EEPROM 

E11 - NTCPROBE - коротке замикання або розрив датчика 
блока заварювання 

E12 - TCOF<70С° - відсутність нагріву в бойлері кави  

E13 - TSOL<70С° - відсутність нагріву в бойлері розчинного 
продукту  

E15 - CLOCK FAILURE - дефект картки синхронізуючого 
пристрою 

- неправильна настройка 
 

E16 - CAPACITY - зменшення запасу води в гідравлічній 
системі 

E17 - SPOUT MOTOR - поломка двигуна подачі 
- поломка мікровимикача положення 

двигуна 

NO SERIAL CONNECTION - відсутність послідовного зв’язку 
монетоприймача або очікування 
приєднання 

Аварійний сигнал E 16-CAPACITY є простим попередженням, яке не спричиняє 
блокування автомата, а лише вказує на те, що насос – контур електромагнітного 
клапана виявив поступове зниження запасу води. Він також може вказувати на 
те, що об’ємний лічильник (вентилятор) вийшов з ладу, або на існування 
вапняних осаджень на соленоїдних клапанах. Ці умови означають, що 
незабаром насос E04-PUMP вийде з ладу.  
Інші аварійні сигнали, що не спричиняють блокування автомата, можна 
передбачити. Вони нагадують користувачу про необхідність регенерації смол 
водопом’ягшувального засобу, обслуговування млинів та фільтрів. 
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Кількість операцій, при перевищенні якої необхідно проводити обслуговування, 
встановлюється в меню OPTIONS. На дисплеї з’являються наступні 
повідомлення:  
 

•  Помилка E16 CAPACITY 

α Регенерація смол 
&  Необхідність заміни фільтра  
$ Необхідність заміни млина  
# Необхідність заміни фільтра та млина 
% Регенерація резини та заміна млина  
Ώ Регенерація резини та заміна фільтрів 
π Регенерація резини та заміна млина та фільтрів 
У разі появи одного з зазначених символів при входженні в режим SERVICE 
з’являється повідомлення ALARM з символом, що вказує на компоненти, що 
вимагають обслуговування. Існує також запобіжний пристрій (мікровимикач, 
встановлений на блоці бойлера). Якщо заварювальний блок не знаходиться в 
необхідному положенні, автомат видає повідомлення SELECT BEVERAGE 
WITHOUT ESPRESSO COFFEE (вибрати напій без кави-еспресо).  
 
JP1/JP2 =  Підключення розширювальної плати  
JP3 = З’єднувач дисплея 
JP4 = Розширення функцій клавіш  
JP6 = Конвектор силової плати 
JP7 = Лічильник  
JP8 =  З’єднувач контрольного пристрою (24 В) 
JP9 = З’єднувач пристрою анулювання  
J1 = З’єднувач програмування ПК 
J2 = З’єднувач збору даних  
J3 = З’єднувач електронного ключа SAECO 
J4 = Виконавчий (основний) з’єднувач 
J5 = З’єднувач панелі клавіш  
J7 = Вхідний з’єднувач (24 В) 
J9 = Виконавчий (допоміжний) з’єднувач  
S1 = Клавіша програмування  
S2 = Клавіша обслуговування  
LD1 = Світловипромінюючий діод (СВД) приєднання платіжної системи 
LD2 = СВД живлення  
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JMP1 = Перемичка для монети 7 
JMP2 = Перемичка для монети 8 
TR1 = Регулювання контрасту дисплея  
U1 = База EPROM 
U2 = База синхронізуючого пристрою  
  

 
Мал. 72 
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