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UC09
FCS4078
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Návod na obsluhu si prečítajte skôr ako začnete so strojom pracovať.
Uchovávajte návod v blízkosti stroja a pri predaji alebo prenechaní stroja
odovzdajte aj návod ďalšiemu používateľovi.
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PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ
VAROVANIE
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom
Poškodené sieťové káble, prívodné káble alebo zástrčky môžu viesť k zásahu
elektrickým prúdom.
a Nezapájajte poškodené sieťové káble, prívodné káble ani zástrčky do
elektrickej siete.
b Vymeňte poškodené sieťové káble, prívodné káble alebo zástrčky.
V prípade, že je sieťový napájací kábel pevne primontovaný, spojte sa so
servisným technikom. V prípade, že sieťový napájací kábel nie je pevne
primontovaný, objednajte a použite nový originálny sieťový napájací kábel.
c Dbajte na to, aby sa stroj a sieťové káble nenachádzali v blízkosti horúcich povrchov, ako napr. plynového alebo elektrického sporáka alebo rúry.
d Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nezasekol a aby sa neodieral o ostré
hrany.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom
Pred čistením, údržbou a výmenou dielov odpojte zaariadenie od elektrickej
siete. Zabezpečte toto odpojenie pred opätovným pripojením.
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VAROVANIE
Ako chladivo sa používa R 600 a.

Preto sa musia prijať osobitné opatrenia:
– Montáž smie vykonať len autorizovaný odborný pracovník firmy Franke.
– Miesto postavenia zariadenia musí byť dostatočne veľké.
– Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ vykazuje známky poškodenia.
– Na podporu odmrazovania nepoužívajtr žiadne mechanické či iné pomôcky, aby sa tak predišlo poškodeniu obehu chladiva.
– Zabezpečte, aby vetracie otvory na zariadení boli vžy voľné a nezakryté.
– Pokiaľ vyteká chladivo, zabráňte otvorenému ohňu, odstráňte všetky horľaviny z blízkosti zariadenia a ihneď priestor vyvetrajte.
– Neskladujte v chladiacej jednotke žiadne látky s nebezpečím výbuchu,
ako sprejové dózy s horľavými plynmi.
Do chladničky nevkladajte a nepoužívajte žiadne elektrospotrebiče.
Pri chybnom fungovaní odpojte chladiacu jednotku od elektrickej siete.
Údržbárske práce smie vykonávať len kvalifikovaný servisný personál.
Diely kondenzčnej jednotky vo vnútri chladiacej jednotky môžu byť horúce a
mať ostrú hranu. Zariadenie odpojte od elektrickej siete a zaistite toto odpojenie proti opätovnému pripojeniu a nechajte ho vychladnúť. Pri údržbárskych
úkonoch noste vždy prostriedky individuálnej ochrany, ktoré sú v súlade s
platnými predpismi.
Na čistenie chladiacej jednotky nepoužívajte vodný lúč ani iné škodlivé prostriedky.
Nevystavujte chladiacu jednotku zdrojom tepla.
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V prípade požiara použite práškový hasiaci prístroj.
BAlaici materiál likvidujte podľa platných predpisov.

POZOR
Čistenie čistiacimi prostriedkami
Čistiace tablety, čističe pre mliečne systémy a odvápňovače môžu viesť k podráždeniam.
a Dodržiavajte varovné pokyny na etiketách čistiacich prostriedkov.
b Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
c Po kontakte s čistiacimi prostriedkami si umyte ruky.
d Čistiace prostriedky sa nesmú dostať do nápojov.

POZOR
Pokazené mlieko
Pokazené mlieko môže ohroziť zdravie.
a Používajte len čerstvé, chladené mlieko.
b Dodržte podmienky skladovania mlieka.
c Dodržiavajte dátum trvanlivosti použitého mlieka.

POZOR
Choroboplodné zárodky v surovom mlieku
Choroboplodné zárodky v surovom mlieku môžu ohroziť zdravie.
a Nepoužívajte surové mlieko.
b Používajte len pasterizované alebo trvanlivé mlieko.
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Máte otázky, ktoré neboli zodpovedané v tomto návode? Neváhajte a kontaktujte lokálneho partnera zákazníckeho servisu, zákazníckeho servisu Franke
alebo firmy Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.

UPOZORNENIE
Pokazené mlieko
Pri nedostatočnom chladení alebo hygiene sa mlieko môže skaziť.
a Používajte iba predchladené mlieko (2,0−5,0 °C).
b Mlieko v chladiacej jednotke skladujte iba počas doby jej prevádzky.
Mimo prevádzkovej doby chladiacej jednotky – napr. cez noc – nechajte
mlieko v chladničke.
c Prístroj a chladiacu jednotku čistite raz denne.
d Nasávacej hadice, vnútornej strany nádoby na mlieko a veka nádoby na
mlieko sa dotýkajte len čistými rukami alebo použite jednorazové rukavice.
e Veko nádoby s nasávacou hadicou ukladajte len na čistý povrch.

UPOZORNENIE
Poškodenie prístroja
Pripojovacie káble sa môžu poškodiť v dôsledku zaťaženia ťahom.
Vnikajúca vlhkosť môže viesť k poškodeniu.
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Nevhodné umiestnenie môže viesť k poškodeniu.
a Nikdy neťahajte pripojovacie káble.
b Pripojovacie káble položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo pádu zakopnutím.
c Na čistenie nepoužívajte vodný prúd ani parný čistič.
d Chráňte prístroj pred poveternostnými vplyvmi ako dážď, mráz alebo
priame slnečné žiarenie.
e Prístroj umiestnite len na rovný a stabilný podklad.
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Inštalácia
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Montáž smie vykonať len autorizovaný odborný pracovník firmy Franke.
Úlohy
– Vybalenie prístroja
– Kontrolujte dodržiavanie potrebného priestoru vzadu (50 mm)
– Kontrola pripojenia k elektrickej sieti
– Zapojenie spojovacích vedení a spojovacích hadíc
– Uchytenie prístroja
– Pripojenie napájania prúdom
– Zapnutie prístroja
– Uvedenie prístroja s kávovarom do prevádzky

2.2

Používanie v súlade s určením
– Chladiaca jednotka je určená len na chladenie mlieka na prípravu kávy v
kávovare Franke.
– Používajte iba predchladené mlieko.
– Ak sa chladiaca jednotka nepoužíva, mlieko vyberte. Mlieko uschovávajte
vo vhodnej chladničke.
– Používajte len odporúčané čistiace prostriedky. Iné čistiace prostriedky
môžu zanechať zvyšky v mliečnom systéme.
– Chladiaca jednotka je určená len na použitie v interiéri.
– Venujte pozornosť dodanému vyhláseniu o zhode.

2.3

Nepovolené použitie
– Prístroj nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov.
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– 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.

2.4

Funkcia
Chladiaca jednotka má nasledujúce funkcie:
– uchovávanie mlieka v chlade
– Nastavitzeľná teplota chladenia
– Kontrola hladiny mlieka
– zabezpečenie proti nepovolenému prístupu vďaka uzamykateľným dvierkam

2.5

Obsluha a údržba
Pravidelné čistenie je predpokladom nenarušeného a bezpečného požívania
mliečnych nápojov. V návode na obsluhu vášho kávovaru nájdete ďalšie údaje
o obsluhe, konfigurácii, čistení a starostlivosti o chladiacu jednotku.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom
Pred čistením, údržbou a výmenou dielov odpojte zaariadenie od elektrickej
siete. Zabezpečte toto odpojenie pred opätovným pripojením.
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Čistenie
Systém na mlieko čistite každý deň alebo po výzve z kávovaru. Prístroj a jeho
časti čistite teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Na sušenie použite suchú utierku alebo ju nechajte vysušiť na vzduchu. Nepoužívajte horúci
vzduch.
Denne čistite:
• vnútorný priestor, vnútornú stranu dvierok a tesnenie dvierok
• nádobu na mlieko
• nasávaciu hadicu

2.6

Poruchy
V prípade poruchy sa na displeji kávovaru zobrazia chybové hlásenia. Chybové
hlásenia obsahujú informácie o príčine a pokyny na odstránenie poruchy.

2.7

Preprava, uskladnenie, vyradenie z prevádzky
– Prístroj vyčistite.
– Prístroj zabezpečte proti pádu a nedávajte ho do šikmej polohy.
– Na prepravu a skladovanie použite vhodný obal.
– Dodržte podmienky okolia uvedené v technickej dokumentácii.
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Likvidácia
– Pri likvidácii nepoužitého čistiaceho prostriedku postupujte podľa informácií na etikete.
Prístroj vyhovuje európskej smernici 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a
elektronických zariadení (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE)
a nesmie sa zneškodňovať prostredníctvom domového odpadu.
Elektronické diely likvidujte separovane.
Plastové diely zlikvidujte podľa ich označenia.

Ak sa chladiaca jednotka odstaví z prevádzky, nesmie sa likvidovať ako komunálny odpad, ale ako zvláštny zber. Toto uvádza aj symbol
robku.

na etikete vý-

Použite špacializované zariadenie podľa platných noriem.
Ak sa výrobok nezlikviduje správne, môže látkami obsiahnutými v svojom
vnútri spôsobiť potenciálne ekologické škody. Chladivo vo vnútri zariadenia sa
nesmie dostať do okolitého prostredia.
Ilegálne alebo nekorektné likvidovanie zariadenia môže mať za následok ťažké
administratívno-technické či trestnoprávne sankcie uložené súdom v súlade s
platnými zákonmi.
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TECHNICKÉ ÚDAJE UC09
Podmienky okolia

Vlhkosť vzduchu: max. 80 %
Okolitá teplota: 10–32 C

Chladivo

R600a/11g (0.39OZ)

Trieda klimatizácie

T/5 tropické podnebie

Emisie hluku

< 70 dB (A)

Elektrické parametre
Typ
UC09

Krajina

CH, EÚ,
(FCS4078) GB
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Napätie

220 – 240 V

Frekvencia

50 Hz

Odber prúdu

0,3 A

Napätie

220 V

Frekvencia

60 Hz

Odber prúdu

0,35 A

Prípojka

1L N PE
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