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Pirms darba ar ierīci izlasiet lietošanas instrukciju.
Glabājiet instrukciju ierīces tuvumā un, pārdodot vai nododot ierīci citai
personai, nododiet instrukciju nākamajam lietotājam.
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JŪSU DROŠĪBAI
BRĪDINĀJUMS
Bīstamība dzīvībai strāvas trieciena dēļ
Bojāti tīkla kabeļi, vadi vai spraudkontakti var izraisīt strāvas triecienu.
a) Nesavienojiet bojātus tīkla kabeļus, vadus vai spraudkontaktus ar
elektrotīklu.
b) Nomainiet bojātos tīkla kabeļus, vadus vai spraudkontaktus.
Ja tīkla vads ir stingri uzmontēts, sazinieties ar servisa tehniķi. Ja tīkla
kabelis nav stingri uzmontēts, pasūtiet un izmantojiet jaunu oriģinālo tīkla
kabeli.
c) Uzmaniet, lai aparāts un tīkla kabelis neatrastos karstu virsmu tuvumā,
piemēram, gāzes, elektriskās plīts vai krāsns tuvumā.
d) Uzmaniet, lai tīkla kabelis netiktu kaut kur iespiests vai neatrastos uz
asām šķautnēm.

UZMANĪBU
Tīrīšanas līdzekļa radīts kairinājums
Tīrīšanas tabletes, piena sistēmu tīrīšanas līdzeklis un atkaļķotājs var radīt
kairinājumu.
a) Ievērojiet riska norādes uz tīrīšanas līdzekļu etiķetēm.
b) Nepieļaujiet saskari ar acīm un ādu.
c) Pēc saskares ar tīrīšanas līdzekli nomazgājiet rokas.
d) Tīrīšanas līdzekļi nedrīkst nonākt dzērienos.
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UZMANĪBU
Saskābis piens
Saskābis piens var apdraudēt veselību.
a) Lietojiet tikai svaigu, atdzesētu pienu.
b) Ievērojiet piena uzglabāšanas nosacījumus.
c) Ievērojiet izmantotā piena derīguma termiņu.

UZMANĪBU
Mikroorganismi svaigpienā
Mikroorganismi svaigpienā var apdraudēt veselību.
a) Neizmantojiet svaigpienu.
b) Izmantojiet tikai pasterizētu vai ilgi glabājamu pienu.
Vai jums ir jautājumi, uz kuriem šajā instrukcijā netiek sniegta atbilde? Lūdzu,
droši sazinieties ar lokālā klientu apkalpošanas centra pārstāvi, Franke klientu
apkalpošanas centru vai ar Franke Kaffeemaschinen AG Ārburgā.
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IEVĒRĪBAI
Saskābis piens
Piens var saskābt, ja ir nepietiekama dzesēšana vai higiēna.
a) Izmantojiet tikai iepriekš atdzesētu pienu (453 mm).
b) Uzglabājiet pienu dzesēšanas blokā tikai tad, kad dzesēšanas bloks
darbojas. Kad dzesēšanas bloks ir izslēgts, piem., naktī, glabājiet pienu
ledusskapī.
c) Vismaz reizi dienā iztīriet iekārtu un dzesēšanas bloku.
d) Iesūkšanas caurulei, piena tvertnes iekšpusei un piena tvertnes vākam
pieskarieties tikai ar tīrām rokām vai izmantojiet vienreiz lietojamos
cimdus.
e) Tvertnes vāku ar iesūkšanas cauruli novietojiet tikai uz tīras virsmas.

IEVĒRĪBAI
Ierīces bojājums
Savienojuma kabeļi var tikt bojāti stiepes dēļ.
Ierīcē iekļuvis mitrums var radīt bojājumus.
Ja ierīce tiek novietota nepiemērotā vietā, tā var tikt bojāta.
a) Nevelciet savienojuma kabeļus.
b) Novietojiet savienojuma kabeļus tā, lai aiz tiem nevarētu paklupt.
c) Netīriet ierīci, izmantojot ūdens strūklu vai tvaika strūklu.
d) Sargiet ierīci no atmosfēras iedarbības, piemēram, lietus, sala vai tiešiem
saules stariem.
e) Novietojiet ierīci tikai uz līdzenas un stabilas pamatnes.

6

Franke Kaffeemaschinen AG

2

INSTRUKCIJA

2.1

Uzstādīšana

Instrukcija | 2

Montāžu drīkst veikt tikai Franke pilnvarots speciālists.
Uzdevumi
– Ierīces izpakošana
– Nepieciešamo drošības atstatumu ievērošanas pārbaude
– Elektrotīkla pieslēguma pārbaude
– Savienojuma cauruļu un šļūteņu pieslēgšana
– Ierīces nostiprināšana
– Elektroapgādes pieslēgšana
– Ierīces ieslēgšana
– Ierīces un kafijas automāta ekspluatācijas sākšana

2.2

Atbilstoša lietošana
– Dzesēšanas bloks paredzēts tikai piena dzesēšanai, pagatavojot kafiju
Franke kafijas automātā.
– Izmantojiet tikai iepriekš atdzesētu pienu.
– Kad dzesēšanas bloks netiek lietots, izņemiet pienu. Glabājiet pienu
piemērotā ledusskapī.
– Lietojiet tikai ieteiktos tīrīšanas līdzekļus. Citi tīrīšanas līdzekļi piena
sistēmā var atstāt nogulsnes.
– Dzesēšanas bloku paredzēts izmantot tikai iekštelpās.
– Ņemiet vērā ierīces piegādes komplektā iekļauto atbilstības deklarāciju.

2.3

Neatļauta lietošana
– Ierīci nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.
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– Bērni un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām,
sensorajām vai garīgajām spējām ierīci drīkst lietot
tikai citas personas uzraudzībā un nedrīkst ar to
rotaļāties.
– Ierīcē nedrīkst lietot vai glabāt alkoholiskas, degošas vai sprāgstošas
vielas vai aerosolus.
– Nelietojiet ierīci šādos gadījumos:
– Jūs nepārzināt ierīces darbību.
– Ierīce, elektrotīkla kabelis vai savienojuma kabeļi ir bojāti.
– Ierīce nav iztīrīta vai uzpildīta, kā paredzēts.

2.4

Funkcija
Dzesēšanas blokam ir šādas funkcijas:
– Piena dzesēšana
– Piena temperatūras rādīšana
– Aizsardzība pret neatļautu piekļuvi, izmantojot aizslēdzamas durtiņas

2.5

FoamMaster darbība
FoamMaster ir šādas papildu funkcijas:
– Dzērieniem paredzētā piena sildīšana
– Piena putu veidošana
– Piena sistēmas tīrīšana
– Piepildījuma līmeņu automātiska uzraudzība

2.6

Lietošana un kopšana
Sistēma ir regulāri jātīra, lai dzērienu baudīšana ar pienu būtu droša un nebūtu
jāuztraucas par dzērienu kvalitāti. Detalizētu papildinformāciju par dzesēšanas
bloka lietošanu, konfigurēšanu, tīrīšanu un kopšanu skatiet kafijas automāta
lietošanas instrukcijā.
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Tīrīšana
Tīriet piena sistēmu reizi dienā vai pēc kafijas automāta uzvednes
parādīšanas. Tīriet ierīci un tās daļas ar siltu ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli.
Pēc tīrīšanas nožāvējiet ierīci un tās daļas.
Katru dienu notīriet šādas daļas:
• Iekšieni, durtiņu iekšpusi un durtiņu blīvējumus
• Piena tvertni
• Iesūkšanas cauruli

2.7

Traucējumi
Traucējumu gadījumā kafijas automāta displejā tiek rādīti kļūdu ziņojumi.
Kļūdu ziņojumos ir iekļauti norādījumi par traucējuma iemeslu un novēršanu.

2.8

Transportēšana, novietošana glabāšanā,
ekspluatācijas pārtraukšana
– Ierīces tīrīšana
– Ierīces nodrošināšana pret apgāšanos un novietošana taisni
– Transportēšanai un glabāšanai piemērota iepakojuma izmantošana
– Tehniskajos datos minēto apkārtējās vides apstākļu ievērošana
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Utilizācija
– Neizmantotie tīrīšanas līdzekļi jāutilizē, ievērojot informāciju uz etiķetes.
– Izmantotais aukstumaģents tetrafluoretāns (R134a) nav jālikvidē īpašā
veidā.
Iekārta atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem (Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE), un
to nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Elektronikas detaļas utilizējiet atsevišķi.

Plastmasas detaļas utilizējiet atbilstoši detaļu marķējumam.
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SU05 TEHNISKIE DATI
Ierīces modelis

FCS4048

Piena tvertne

5 Ltr

Dzesēšanas temperatūra

2,0−5,0 °C

Apkārtējās vides apstākļi

Gaisa mitrums: maks. 80 %
Vides temperatūra: 10–32 °C

Aukstumaģents

R134a/40 g

Klimata klase

N/4 (mērens klimats)
Piemērots temperatūrai 16–32 °C

Trokšņa emisija

<70 dB (A)

Svars (tukšs, bez pamatnes)

SU05 MS/EC: 16,1 kg
SU05 FM/CM: 23 kg

Izmēri (platums/augustums/dziļums) 270 mm/540 mm/475 mm
Tīkla kabelis

1800 mm

Elektriskā pieslēguma dati
Modelis

Valsts

SU05

ES

(FCS4048)

SU05
(FCS4048)

ASV

Spriegums

220–240 V

Frekvence

50–60 Hz

Jauda (SU05 FM/CM)

1,95–2,3 kW

Strāvas patēriņš (SU05 MS/EC)

0,72 A

Pieslēgums

1L N PE

Spriegums

120 V

Frekvence

60 Hz

Jauda (SU05 FM/CM)

1,44 kW

Strāvas patēriņš (SU05 MS/EC)

1,5 A

Pieslēgums

1L N PE
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