UT320/UT320 FM
ORIGINÁLNY NÁVOD NA PREVÁDZKU
Chladiaca jednotka

Pred prácou s prístrojom si prečítajte návod na
prevádzku a kapitolu «Pre Vašu bezpečnosť». Návod
na prevádzku uschovajte v blízkosti prístroja.
Ďalšie informácie nájdete v návode na prevádzku
Vášho kávovaru.
Váš prístroj sa môže líšiť od zobrazenia na obrázkoch. Fukcie sú identické.

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Strasse 9
4663 Aarburg
Schweiz
Telefón +41 62 787 31 31
www.franke.com
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Pre Vašu bezpečnosť
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrického prúdu!
Poškodenie prístroja alebo elektrického pripojovacieho
kábla môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte poškodený sieťový kábel, prívodné
káble ani zástrčky.
• Dbajte na to, aby sa prístroj a elektrický pripojovací
kábel nenachádzali v blízkosti horúcich povrchov, ako
napr. plynového alebo elektrického sporáka, rúry alebo otvoreného ohňa či plameňa. Elektrický pripojovací
kábel sa nesmie zaseknúť a ani odierať o ostré hrany.
• Nikdy neotvárajte kryt, keď je prístroj pripojený k
elektrickej sieti. Nepripájajte žiadny prístroj s otvoreným krytom k elektrickej sieti.
• Na prístroji nevykonávajte žiadne zmeny.
• Nechajte opravy na elektrických súčastiach vykonať
servisným technikom a len s originálnymi náhradnými dielmi.

POZOR
Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia
Pokazené potraviny alebo znečistenia môžu ohroziť zdravie.
• Používajte len čerstvé mlieko.
• Používajte len chladené mlieko.
• Dodržiavajte dátum trvanlivosti mlieka
• Prístroj nepoužívajte, ak nie je vyčistený podľa určenia.
• Prístroj nepoužívajte v nehygienickom prostredí.
• Prístroj denne vyčistite a vyprázdnite podľa návodu.

POZOR
Nebezpečenstvo podráždenia potravinami
Čistiace prostriedky môžu spôsobiť podráždenie.
• Riaďte sa informáciami priloženými k čistiacemu prostriedku.
• Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
• Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.
• Pre prestávkou a po ukončení práce si umyte ruky.

Pokyn
Poškodenie prístroja
Pripojovacie káble sa môžu poškodiť v dôsledku zaťaženia ťahom.
• Nikdy neťahajte pripojovacie káble.
• Pripojovacie káble položte tak, aby nehrozilo
nebezpečenstvo pádu zakopnutím.
Vnikajúca vlhkosť môže viesť k poškodeniu.
• Na čistenie nepoužívajte vodný prúd ani parný čistič.
Nevhodné umiestnenie môže viesť k poškodeniu.
• Chráňte prístroj pred poveternostnými vplyvmi ako
dážď, mráz alebo priame slnečné žiarenie.
• Prístroj umiestnite len na rovný a stabilný podklad.

i

• Prístroj nesmú používať deti mladšie
ako 8 rokov.
• Deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami smú tento prístroj
používať len pod dohľadom a nesmú sa
s ním hrať.
• V prístroji sa nesmú používať ani
skladovať alkoholické, horľavé, výbušné
látky a ani sprejové plechovky.
• Prístroj nepoužívajte:
• ak nepoznáte jeho funkcie.
• ak je poškodený prístroj, sieťový kábel
alebo prívodné vedenia.
• ak prístroj nie je vyčistený alebo naplnený
v súlade s určením .
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V prípade ďalších informácií alebo problémov, ktoré nedokážete vyriešiť pomocou
tohto návodu na prevádzku, sa obráťte na
zákaznícku službu Vašej miestnej partnerskej pobočky alebo priamo na firmu
Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.

Nepovolené použitie

• Prístroj používajte výlučne na chladenie mlieka pre
prípravu kávy s kávovarom Franke.
• Používajte iba predchladené mlieko.
• Vyberte mlieko, keď sa prístroj nepoužíva, a uschovajte ho vo vhodnej chladničke.
• Používajte len odporúčané čistiace prostriedky. Iné čistiace
prostriedky môžu zanechať zvyšky v mliečnom systéme.
• Návod na prevádzku uschovajte v blízkosti prístroja a
pri predaji alebo prenechaní prístroja odovzdajte tento
návod nasledovnému používateľovi.
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Používanie zodpovedajúce účelu

Technické údaje
Typ prístroja
Nádoba na mlieko

UT320 / UT320 FM
T320 1 x 12 l / 2 x 4,5 l
UT320 FM 1 x 12 l

Elektrické zapojenie KE300

230 V 1L N PE 50/60 Hz
0,72 A
100 – 127 V 1L N PE 50/60 Hz
1,7 A

Elektrický kábel

1800 mm

Podmienky okolia

Vlhkosť vzduchu: max. 80 %
Okolitá teplota: 5–  32 ° C

Chladivo

R134a /37 g (1,3 oz)

Trieda klimatizácie

N (mierna klimatizácia)

Emisie hluku

< 70 dB (A)

Teplota chladenia

2,0 - 5,0 °C

Prázdna hmotnosť

26 kg

Šírka

320 mm

Hĺbka

467 mm

Výška

547 mm

Nôžky

30
40
70
100

mm
mm
mm
mm

Č.výr.: 1T 310 199
Č.výr.: 1H 326 056
Č.výr.: BK 326 770
Č.výr.: BK 326 645

Funkcia chladiacej jednotky

Funkcia prístroja FoamMaster

Chladiaca jednotka UT320 disponuje nasledujúcimi funkciami:
• udržiavanie zásob mlieka v chlade
• uzamykateľné dvere chránia pred neoprávneným prístupom

Chladiaca jednotka UT320 FM disponuje doplnkovými funkciami:
• ohrev mlieka pre nápoje
• tvorba mliečnej peny
• zobrazenie teploty mlieka
• automatické čistenie mliečneho systému
• automatické monitorovanie stavu naplnenia

Inštalácia
Chladiaca jednotka smie byť pripojená len ku kávovaru Franke.
Montáž smie vykonať len autorizovaný odborný pracovník firmy Franke.
Úlohy pri inštalácii:
• Vybalenie prístroja
• Kontrola dodržania potrebného voľného priestoru
• Kontrola pripojenia k elektrickej sieti
• Pripojenie napájania prúdom
• Pripojenie prístroja ku kávovaru
• Uvedenie prístroja do prevádzky

Riaďte sa tiež vyhlásením o zhode, ktoré je súčasťou prístroja (č. tovaru 1Z365018), ako aj
návodom na prevádzku kávovaru.
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Uvedenie do prevádzky

Doplniť mlieko

POZOR
Nebezpečenstvo otrávenia tvorbou baktérií/zárodkov
Pri nedostatočnom čistení môžu zvyšky potravín v prístroji
viesť k znečisteniu produktov.
• Použite iba vyčistenú (čistú) nádobu na mlieko/nasávaciu hadicu.
• Nasávacej hadice sa dotýkajte len čistými rukami
alebo používajte jednorazové rukavice.
Pri dlhšom nepoužívaní sa môžu v stroji usadiť zvyšky.
• Prepláchnite kávovar pred prvým použitím, po po
dlhšom nepoužívaní (viac ako 2 dni), ako aj po
každom čistení.

Vytiahnite nasávaciu hadicu z
nádoby na mlieko.
Nádobu na mlieko vyberte
smerom dopredu.
Doplňte mlieko.
Nasaďte veko.

Vložte nasávaciu hadicu.
Nádobu na mlieko zasuňte do
chladiaceho priestoru až po
zadnú stenu.
Zatvorte dvierka.

Nastavenie teploty pri digitálnom zobrazení

Zapnutie/vypnutie chladiacej jednotky

Otvorte dvierka.
Zapnite chladiacu jednotku.
SPÍNAČ SVIETI

Stlačte stredné tlačidlo (SET).
Nastavte teplotu vonkajšími
tlačidlami.
Stlačte stredné tlačidlo (SET).

Roztápanie zapnete/vypnete
stlačením a podržaním tlačidla
na 4 sekundy.

Čistenie
Kávovar spojený s chladiacou jednotkou Vás vyzve na
čistenie. Mliečny systém čistite minimálne raz denne aby
ste zachovali ideálny a osvedčený pôžitok z nápoja.
Hoci chladiaci priestor nie je v priamom kontaktom s
nápojom, vždy ho udržujte v čistote.
Na čistenie použite vodu s jemným čistiacim prostriedkom, diely vypláchnite vodou a vysušte ich. Na čistenie
nasávacej hadice a nasávacej trysky použite čistiaci
prostriedok na odstraňovanie zvyškov mlieka.
Denne čistite:
• vnútorný priestor, vnútornú stranu dvierok a tesnenie
dvierok
• nádobu na mlieko s vekom
• nasávaciu hadicu
• nasávaciu trysku

Riešenie problémov

i
V prípade problémov Vám kávovar poskytne návod.
Na displeji sa zobrazia chybové hlásenia s odkazmi na
riešenie problémov.

i
V návode na prevádzku vášho kávovaru nájdete ďalšie
podrobné informácie k obsluhe, konfigurácii, čisteniu a
starostlivosti o vašu chladiacu jednotku.

Pri nepoužívaní:
• Vypnite prázdnu vyčistenú chladiacu jednotku
• Nechajte otvorené dvierka na vetranie
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Preprava, uskladnenie, vyradenie z prevádzky
Vyčistite prístroj, ak ho idete vyradiť z prevádzky. Prístroj nedávajte do šikmej
polohy. Na prepravu a skladovanie použite vhodný obal. Pre okolité podmienky
počas skladovania platia technické údaje.

Likvidácia

i
Prístroj vyhovuje európskej smernici 2002/96/ES o odpade z elektrických a
elektronických zariadení (waste electrical and electronic equipment – WEEE) a
nesmie sa zneškodňovať prostredníctvom domového odpadu.
Chladiaci prostriedok tetrafluoretán (R134a) použitý pre FoamMaster sa
nemusí špeciálne zneškodňovať.
Pre zneškodnenie nepoužitého čistiaceho prostriedku platia informácie
priložené k čistiacemu prostriedku.
Kvapaliny z čistiacej nádoby alebo odkvapkávacej šálky vylejte do
kanalizačného systému.

Elektronické diely zneškodnite
osobitne.

Plastové diely zneškodnite
podľa ich označenia.
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