Překlad originálního návodu k použití • 20143910 • 01 • 06.11.2019

NÁVOD K OBSLUZE
UC09
FCS4078

cs

Než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si návod k obsluze.
Uschovejte návod u přístroje a v případě prodeje nebo přenechání přístroje
jej předejte dalšímu uživateli.

Franke Kaffeemaschinen AG
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PRO VAŠI BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem
Poškozené síťové kabely, vedení nebo zástrčky mohou vést k zásahu
elektrickým proudem.
a Nepřipojujte k síti poškozené síťové kabely, vedení ani zástrčky.
b Vyměňte poškozené síťové kabely, vedení nebo zástrčky.
Pokud je síťový kabel pevně namontován, kontaktujte servisního technika.
Pokud není síťový kabel pevně namontován, objednejte a použijte nový
originální síťový kabel.
c Dbejte na to, aby se stroj a síťový kabel nenacházely v blízkosti horkých
povrchů, např. u plynového nebo elektrického sporáku nebo kamen.
d Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí síťového kabelu a aby se neodíral
o ostré hrany.

VAROVÁNÍ
Ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem
Před čištěním, údržbou nebo výměnou dílů odpojte přístroj od elektrické sítě.
Zajistěte, aby nemohlo dojít opět k jeho zapojení.
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VAROVÁNÍ
Jako chladivo se používá R600a.

Proto se musí provést preventivní opatření:
– Montáž smí provést pouze odborník autorizovaný společností Franke.
– Místo pro instalaci přístroje musí být dostatečně velké.
– Pokud výrobek jeví známky poškození, nepoužívejte ho.
– Na podporu procesu odmrazení nepoužívejte mechanické ani jiné
pomůcky, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.
– Zajistěte, aby byly větrací otvory přístroje neustále volné a nebyly zakryté.
– Pokud uniká chladivo, nesmí se v okolí vyskytovat otevřené plameny,
odstraňte ze spotřebiče vše hořlavé a ihned v místnosti vyvětrejte.
– V chladicí jednotce neskladujte výbušné látky, jako např. spreje
s hořlavými plyny.
Do chladicí jednotky nedávejte nebo v ní nepoužívejte žádné elektrické
spotřebiče.
V případě nesprávné funkce odpojte chladicí jednotku od elektrické sítě.
Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaní servisní pracovníci.
Díly kondenzátorové jednotky uvnitř chladicí jednotky mohou být horké nebo
mohou mít ostré hrany. Před údržbou odpojte přístroj od elektrické sítě,
zajistěte, aby nemohlo dojít opět k jeho zapojení a nechte přístroj
vychladnout. Při provádění údržby používejte vždy osobní ochranné pomůcky,
které odpovídají platným předpisům.
K čištění chladicí jednotky nepoužívejte vodní paprsek a škodlivé prostředky.
Chladicí jednotku nevystavujte působení zdrojů tepla.
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V případě požáru používejte práškové hasicí přístroje.
Obalový materiál zlikvidujte podle platných předpisů.

POZOR
Podráždění čisticím přípravkem
Čisticí tablety, čisticí přípravky pro systémy na přípravu mléka a odstraňovač
vodního kamene mohou způsobit podráždění.
a Věnujte pozornost upozorněním na rizika uvedeným na etiketách čisticích
prostředků.
b Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.
c Po kontaktu s čisticím prostředkem si umyjte ruce.
d Čisticí prostředky se nesmí dostat do nápoje.

POZOR
Zkažené mléko
Zkažené mléko může ohrozit zdraví osob.
a Používejte pouze čerstvé, chlazené mléko.
b Dodržujte podmínky pro uskladnění mléka.
c Dbejte na datum trvanlivosti použitého mléka.

POZOR
Choroboplodné zárodky v syrovém mléku
Choroboplodné zárodky v syrovém mléku mohou ohrozit zdraví osob.
a Nepoužívejte syrové mléko.
b Používejte jen pasterizované nebo trvanlivé mléko.
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Máte dotazy, které v tomto návodu nejsou zodpovězeny? Neváhejte
a kontaktujte místního partnera zákaznických služeb, zákaznický servis Franke
nebo společnost Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.

UPOZORNĚNÍ
Zkažené mléko
V důsledku nedostatečného chlazení nebo hygieny se může mléko zkazit.
a Používejte jen předem vychlazené mléko (2,0−5,0 °C).
b Mléko skladujte v chladicí jednotce pouze během provozu chladicí
jednotky. Mimo provoz chladicí jednotky – například přes noc – skladujte
mléko v ledničce.
c Čistěte přístroj a chladicí jednotku jednou denně.
d Sací hadičky, vnitřní strany zásobníku na mléko a víka zásobníku na
mléko se dotýkejte jen umytýma rukama anebo používejte jednorázové
rukavice.
e Víko zásobníku se sací hadičkou pokládejte pouze na čistou plochu.

UPOZORNĚNÍ
Poškození přístroje
Při namáhání tahem může dojít k poškození přívodních vedení.
Vnikne-li do přístroje vlhkost, může dojít k poškození.

Návod k obsluze

7

1 | Pro Vaši bezpečnost

Franke Kaffeemaschinen AG

Kvůli nevhodně zvolenému umístění může dojít k poškození přístroje.
a Za přívodní vedení nikdy netahejte.
b Přívodní vedení položte tak, aby o ně nemohl nikdo zakopnout.
c Při čištění nepoužívejte vodní paprsek ani parní vysokotlak.
d Chraňte přístroj před povětrnostními vlivy, jako je déšť, mráz nebo přímé
sluneční záření.
e Přístroj postavte pouze na rovný, stabilní podklad.
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2.1

Instalace
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Montáž smí provést pouze odborník autorizovaný společností Franke.
Úkoly
– Vybalení přístroje
– Kontrola dodržení nezbytného zadního volného prostoru (50 mm)
– Kontrola elektrické síťové přípojky
– Připojení připojovacích vedení a spojovacích hadic
– Upevnění přístroje
– Připojení el. napájení
– Zapnutí přístroje
– Uvedení přístroje s kávovarem do provozu

2.2

Použití v souladu s určeným účelem
– Chladicí jednotka je určena výhradně k udržování nízké teploty mléka
v souvislosti s přípravou kávy v kávovaru Franke.
– Používejte jen předchlazené mléko.
– Když se chladicí jednotka nepoužívá, mléko odstraňte. Mléko uskladněte
ve vhodné ledničce.
– Používejte pouze doporučené čisticí prostředky. Jiné čisticí prostředky
mohou v systému pro přípravu mléka zanechávat zbytky.
– Chladicí jednotka je určena výhradně k provozu ve vnitřních prostorách.
– Postupujte také podle prohlášení o shodě dodávaného s přístrojem.

2.3

Nedovolené použití
– Dětem mladším 8 let není dovoleno přístroj
obsluhovat.

Návod k obsluze
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– Děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi mohou přístroj na
přípravu kávy používat pouze pod dohledem a nesmí
si s přístrojem hrát.
– Alkoholické, hořlavé, výbušné látky nebo plechovky se sprejem nesmí být
v přístroji používány ani skladovány.
– Přístroj nepoužívejte v těchto případech:
– Nejste-li obeznámeni s funkcemi.
– V případě poškození přístroje, síťového kabelu nebo připojovacího
vedení.
– Není-li přístroj čištěn či plněn dle pokynů.

2.4

Funkce
Chladicí jednotka má následující funkce:
– Udržovat mléko ve studeném stavu
– Nastavitelná teplota chlazení
– Sledování naplnění mléka
– Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu uzamykatelnými dvířky

2.5

Obsluha a péče
Pravidelné čištění je předpokladem ničím nerušeného a bezpečného
vychutnání si mléčných nápojů. V návodu k obsluze kávovaru najdete další
podrobné údaje k obsluze, konfiguraci, čištění a péči o chladicí jednotku.

VAROVÁNÍ
Ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem
Před čištěním, údržbou nebo výměnou dílů odpojte přístroj od elektrické sítě.
Zajistěte, aby nemohlo dojít opět k jeho zapojení.
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Čištění
Čistěte systém na přípravu mléka denně, nebo když vás kávovar vyzve.
Přístroj a jeho části čistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Pro
osušení použijte suchý hadr nebo nechte přístroj uschnout na vzduchu.
Nepoužívejte horký vzduch.
Každodenní čištění:
• Vnitřní prostor, vnitřní strana dvířek a těsnění dvířek
• Zásobník na mléko
• Sací hadička

2.6

Poruchy
Při poruchách se na displeji kávovaru zobrazují chybová hlášení. Chybová
hlášení obsahují informace o příčině a pokyny k jejímu odstranění.

2.7

Přeprava, uskladnění, vyřazení z provozu
– Přístroj vyčistěte
– Přístroj zajistěte proti převrácení a nestavte jej do šikmé polohy
– Pro přepravu a skladování použijte vhodný obal
– Dodržujte okolní podmínky uvedené v technických parametrech

Návod k obsluze
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Likvidace
– Chcete-li zlikvidovat nepoužitý čisticí prostředek, postupujte podle
pokynů na nálepce.
Přístroj splňuje evropskou směrnici 2012/19/ES o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE)
a nesmí být vyhozen do domácího odpadu.
Elektronické součástky likvidujte samostatně.
Plastové součástky likvidujte podle jejich označení.

Po vyřazení chladicí jednotky z provozu se jednotka nesmí vyhazovat do
smíšeného odpadu, nýbrž se musí odevzdat k ekologické likvidaci. Na to
upozorňuje také symbol

na štítku výrobku.

Využijte specializovaná zařízení podle platných norem.
Pokud by se výrobek správně nezlikvidoval, mohou určité látky uvnitř něj
potenciálně způsobit poškození životního prostředí. Chladivo uvnitř přístroje
se nesmí dostat do životního prostředí.
Nezákonná nebo nesprávná likvidace výrobku má za následek závažné právní
postihy správního a/nebo trestněprávního charakteru, které stanoví platné
zákony.
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TECHNICKÉ PARAMETRY UC09
Okolní podmínky

Vlhkost vzduchu: max. 80 %
Okolní teplota: 10–32 °C

Chladivo

R600a/11g (0.39OZ)

Klimatická třída

T/5 tropické klima

Emise hluku

< 70 dB (A)

Údaje o elektrickém připojení
Typ
UC09

Stát

CH, EU,
(FCS4078) GB

Návod k obsluze

Napětí

220–240 V

Frekvence

50 Hz

Příkon

0,3 A

Napětí

220 V

Frekvence

60 Hz

Příkon

0,35 A

Připojení

1L N PE
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