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KULLANIM KILAVUZU UC05
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tr

Makine üzerinde çalışmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Talimatları cihazın yakınında saklayın. Makineyi başka bir kullanıcıya
satmanız veya vermeniz durumunda talimatları da birlikte vermeyi
unutmayın.
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GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
UYARI
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike
Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizler elektrik çarpmasına sebep
olabilir.
a) Elektrik şebekesine hasarlı şebeke kabloları, hatları veya bağlantıları
bağlamayın.
b) Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizleri değiştirin.
Elektrik kablosunu sabit bir şekilde monte edildiğinde bir servis teknisyeni
ile iletişime geçin. Elektrik kablosu sabit bir şekilde monte edilemediğinde
yeni orijinal bir elektrik kablosu sipariş edin ve onu kullanın.
c) Makinenin ve elektrik kablosunun gazlı ve/veya elektrikli ocak ile fırın gibi
sıcak yüzeylerin bulunduğu yerlerin yakınında bulunmadığından emin olun.
d) Elektrik kablosunun sıkışacak veya keskin kenarlarda aşınacak şekilde
yerleştirilmediğinden emin olun.

DİKKAT
Temizleme malzemesi sonucunda tahriş
Temizleme tabletleri süt sistemi temizleyicileri ve kireç çözücüleri tahrişe
neden olabilir.
a) Temizleme maddesi etiketi üzerinde bulunan tehlike uyarılarını okuyun.
b) Göz ile cit temasından kaçının.
c) Temizleme maddeleri ile temas ettikten sonra ellerinizi yıkayın.
d) Temizleme maddeleri içeceklere bulaşmamalıdır.

4

Franke Kaffeemaschinen AG

Güvenliğiniz için | 1

DİKKAT
Bozulmuş süt
Bozulmuş süt sağlığınız açısından tehlike arz eder.
a) Yalnızca taze ve soğuk süt kullanın.
b) Sütü saklama koşullarına uyun.
c) Kullanılan sütün raf ömrüne bakın.

DİKKAT
Pastörize edilmemiş sütteki bakteriler
Pastörize edilmemiş sütteki bakteriler sağlığınız açısından tehlike arz edebilir.
a) Pastörize edilmemiş süt kullanmayın.
b) Yalnızca pastörize veya uzun ömürlü süt kullanın.
Bu kılavuz ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey kaldı mı? Hiç tereddüt
etmeden yerel müşteri ortağınız veya Franke Müşteri temsilciniz ile iletişime
geçebilir veya doğrudan Aarburg'daki FRANKE Kaffeemaschinen AG'ye
başvurabilirsiniz.
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NOT
Bozulmuş süt
Yetersiz soğutma veya hijyen sebebiyle süt bozulabilir.
a) Yalnızca soğutulmuş süt kullanın (2,0 − 5,0 °C).
b) Sütü yalnızca kullanım esnasında soğutma biriminde tutun. Makineyi
kullanmadığınız zamanlarda (örn. gece) sütü buzdolabında muhafaza edin.
c) Makine ve soğutma birimini her gün bir kez temizleyin.
d) Emme borusuna, süt haznesinin iç tarafına ve süt kapağına yalnızca temiz
ellerle dokunun veya tek kullanımlık eldivenler kullanın.
e) Emme borulu hazne kapağını yalnızca temiz bir yüzeye yerleştirin.

NOT
Cihaz hasarı
Bağlantı kablolarını çekmeniz halinde bu kablolar hasar görebilir.
Cihaz içerisine sıvı veya nem girmesi halinde cihaz hasar görür.
Uygunsuz kurulum yerleri hasara sebep olabilir.
a) Kablolara hiçbir koşulda asılmayın.
b) Bağlantı kablolarını yerleştirirken herhangi bir düşme tehlikesi
olmadığından emin olun.
c) Temizlik işlemleri için su veya buhar püskürtücüleri kullanmayın.
d) Cihazı yağmur, donma veya doğrudan güneş ışığına maruz kalma gibi kötü
hava koşullarına karşı koruyun.
e) Cihazı yalnızca düz ve sağlam bir yüzey üzerine yerleştirin.

6

Franke Kaffeemaschinen AG

2

TALİMATLAR

2.1

Kurulum

Talimatlar | 2

Kurulum yalnızca Franke tarafından yetkilendirilen bir uzman tarafından
yapılmalıdır.
Görevler
– Cihazı ambalajından çıkarın
– Gerekli açıklığa uyulduğundan emin olun
– Elektrik bağlantısını kontrol edin
– Bağlantı kablolarını ve bağlantı hortumlarını bağlayın
– Cihazı tespit edin
– Güç kaynağını bağlayın
– Cihazı açın
– Cihazı kahve makinesiyle işletmeye alın

2.2

Kurallara uygun kullanım
– Soğutma birimi yalnızca Franke kahve makinesi ile birlikte kahve
hazırlama kapsamında süt soğutmak için kullanılmalıdır.
– Yalnızca soğutulmuş süt kullanın.
– Soğutma biriminin kullanılmaması durumunda sütü boşaltın. Sütü uygun
bir buzdolabında muhafaza edin.
– Yalnızca önerilen temizlik maddelerini kullanın. Diğer temizlik maddeleri
süt sisteminde kalıntılar oluşmasına neden olabilir.
– Soğutma birimi iç mekanlarda kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır.
– Birlikte verilen uygunluk beyanına bakın.

2.3

Yasaklanmış kullanım
– 8 yaşından küçük çocuklar cihazı kullanmamalıdır.
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– Çocuklar ile bedensel, zihinsel ve duyusal işlevlerde
yetersiz olan kişiler hiçbir koşul altında cihazı tek
başlarına kullanmamalıdır veya daima gözetim
altında kullanmalıdır.
– Alkol, yanıcı, patlayıcı maddeler içeren ürünler veya sprey kutuları cihazla
birlikte kullanılmamalı veya cihaz içerisinde muhafaza edilmemelidir.
– Cihazı şu durumlarda kullanmayın:
– Kullanım fonksiyonlarına aşina değilseniz.
– Cihaz veya bağlantı hattı hasarlı ise.
– Cihaz öngörüldüğü gibi temizlenmedi veya doldurulmadı.

2.4

Fonksiyon
Soğutma birimi aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:
– Sütün soğuk kalmasını sağla
– Süt sıcaklığını göster
– Kilitlenebilir kapı ile yetkisiz erişime karşı emniyete alın

2.5

Kullanma ve Bakım
Düzenli olarak yapılan temizleme işlemi leziz ve harika sütlü içecekler elde
etmek için ön koşuldur. Kullanma, Yapılandırma, Temizlik ve Bakım hakkında
daha fazla bilgi edinmek için kahve makinenizin kullanım kılavuzuna başvurun.
Temizleme
Kahve makinesini günlük olarak veya Kahve makinesi tarafından böyle bir şey
talep edildiğinde temizleyin. Cihazı ve cihaz parçalarını ılık su ve yumuşak bir
deterjanla temizleyin. Temizlik sonrası cihazı ve cihaz parçalarını kurulayın.
Aşağıdakileri günlük olarak temizleyin:
• İç bölme, kapının iç tarafı ve kapı contası
• Süt haznesi
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• Emme hortumu

2.6

Arızalar
Arıza olduğunda, kahve makinesinin ekranında hata bildirimleri gösterilir. Hata
bildirimleri arızanın nedeni ve çözümü hakkında faydalı bilgiler sağlar.

2.7

Taşıma, depolama, kullanım dışı bırakma
– Cihazı temizleyin
– Cihazı düşmelere karşı emniyete alın ve eğik şekilde tutmayın
– Taşıma ve depolama işlemleri için uygun paketleme malzemeleri kullanın
– Teknik verilerde belirtilen çevre koşullarına uyun
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Bertaraf
– Kullanılmayan temizlik maddelerinin bertarafı için etiketine bakın.
– Kullanılan soğutucu madde tetrafloroetan (R134a) özel bir bertaraf
yöntemine tabi değildir.
Bu makine elektrikli ve elektronik eski cihazlara ilişkin 2012/19/AB Avrupa
Direktifine (Atık Elektrikli Ve Elektronik Cihazlar - WEEE) uygundur ve ev
çöpleri ile birlikte atılmamalıdır.
Elektronik parçaları ayrıca bertaraf edin.
Plastik parçaları etiketlerinde yazan talimatlara uygun şekilde
bertaraf edin.
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TEKNİK BİLGİLER UC05
Cihaz tipi

FCS4071

Süt haznesi

5 Ltr

Soğutucu ısı

2,0 − 5,0 °C

Çevre koşulları

Hava nemliliği: maks. %80
Çevre sıcaklığı: 10 – 32 °C

Soğutma maddesi

R134a/40 g

İklim sınıfı

N/4 ılımlı iklim
Sıcaklık 16 – 32 °C için uygun

Gürültü emisyonu

<70 dB(A)

Ağırlık

Yakl. 27 kg

Boyutlar (genişlik/yükseklik/derinlik) 320 mm/238 mm/646 mm
Elektrik kablosu

1800 mm

Elektrik bağlantı verileri
Tip

Ülke

UC05

CH, EU,
(FCS4071) GB

UC05
(FCS4071)

JP

Gerilim

220–240 V

Frekans

50–60 Hz

Güç

90 W

Akım çekme

1,0 A

Bağlantı

1L N PE

Gerilim

100 V

Frekans

50–60 Hz

Güç

81 W

Akım çekme

1,5 A

Bağlantı

1L N PE
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