
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KE200

lt

Prieš naudodami aparatą, perskaitykite naudojimo instrukciją.

Laikykite šią naudojimo instrukciją prie aparato ir perduokite ją kitiems
naudotojams, jei parduosite ar dovanosite aparatą.
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1 JŪSŲ SAUGUMUI

ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl srovės smūgio
Pažeisti jungiamieji kabeliai, laidai ar kištukinės jungtys gali sukelti srovės
smūgį.

a) Nejunkite pažeistų jungiamųjų kabelių, laidų ir kištukinių jungčių prie sro-
vės tinklo.

b) Pakeiskite pažeistus jungiamuosius kabelius, laidus ir kištukines jungtis. 
Jei jungiamasis kabelis yra sumontuotas stacionariai, susisiekite su klientų
aptarnavimo skyriaus techniku. Jei jungiamasis kabelis sumontuotas ne
stacionariai, užsakykite ir naudokite naują, originalų jungiamąjį kabelį.

c) Atkreipkite dėmesį, kad aparatas ir jungiamasis kabelis nebūtų arti karštų
paviršių, pvz., dujinės, elektrinės viryklės ar krosnies.

d) Atkreipkite dėmesį, kad jungiamasis laidas nebūtų suspaustas ir nesitrintų
į aštrias briaunas.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio

Prieš valymą, techninę priežiūrą ar dalių keitimą įrenginį atjunkite nuo elektros
tinklo. Atjungę apsaugokite nuo netyčinio prisijungimo.
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ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir sprogimo pavojus
Šaldomoji medžiaga R600a yra labai degi. Jei jos išteka, kyla gaisro ir sprogi-
mo pavojus.

a) Transportuodami ir statydami šaldymo bloką užtikrinkite, kad nebūtų ap-
gadintos šaldymo ciklo dalys.

b) Siekiant sumažinti užsidegimo riziką, šį prietaisą gali montuoti tik „Fran-
ke“ įgaliotas specialistas.

c) Prietaiso pastatymo vieta turi būti pakankamo dydžio.

d) Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacinės angos visada yra atviros ir neužden-
gos.

e) Techninės priežiūros darbus atlikti leidžiama tik kvalifikuotam techninės
priežiūros personalui.

f) Nenaudokite prietaiso, jei pastebite gedimo požymių.

g) Atitirpinimui palengvinti nenaudokite mechaninių ar kitų pagalbinių prie-
monių, kad nesutrikdytumėte šaldymo ciklo.

h) Nevalykite šaldymo bloko vandens čiurkšle ir kenksmingomis priemonė-
mis.

i) Šaldymo bloką saugokite nuo šilumos šaltinių.

j) Pastebėję, kad šaldymo blokas veikia netinkamai, nedelsdami atjunkite jį
nuo elektros tinklo.

k) Jei ištekėjo šaldomosios medžiagos, venkite atviros liepsnos šaltinių, nuo
prietaiso pašalinkite bet kokias degias medžiagas ir nedelsdami išvėdinki-
te patalpą.

l) Gaisrui gesinti naudokite miltelinį gesintuvą.
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ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus
Elektros laidų perkrova dėl karščio gali sukelti gaisrą.

a) Norėdami prijungti įrenginį prie maitinimo šaltinio nenaudokite ilgintuvų
su kištukais, daugiakištukinių lizdų arba ilgintuvų.

PERSPĖJIMAS
Dirginimas dėl valymo priemonių
Valymo tabletės, pieno sistemos valiklis ir nukalkinimo priemonė gali sudirginti
akis ar odą.

a) Atsižvelkite į nurodymus dėl keliamo pavojaus ant valymo priemonių eti-
kečių.

b) Žiūrėkite, kad nepatektų į akis ar ant odos.

c) Panaudoję valymo priemonę, nusiplaukite rankas.

d) Valymo priemonių negali patekti į gėrimus.

PERSPĖJIMAS
Sugižęs pienas
Sugižęs pienas gali kelti pavojų sveikatai.

a) Naudokite tik šviežią, atvėsintą pieną.

b) Laikykitės pieno laikymo sąlygų.

c) Patikrinkite naudojamo pieno tinkamumo vartoti datą.
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PERSPĖJIMAS
Bakterijos žaliame piene
Žaliame piene esančios bakterijos gali kelti pavojų sveikatai.

a) Nenaudokite žalio pieno.

b) Naudokite tik pasterizuotą arba ilgai negendantį pieną.

Ar liko šioje instrukcijoje neatsakytų klausimų? Nedelskite ir susisiekite su vie-
tiniu klientų aptarnavimo partneriu, Franke klientų aptarnavimo centru arba
Franke Kaffeemaschinen AG (Arburgas).

PRANEŠIMAS
Sugižęs pienas
Pienas gali sugesti, jei jis laikomas nepakankamai vėsiai arba higienos reikala-
vimų neatitinkančiomis sąlygomis.

a) Naudokite tik prieš tai atvėsintą pieną (2,0−5,0 °C).

b) Pieną šaldymo bloke laikykite tik tada, jei šaldymo blokas veikia. Kai šal-
dymo blokas nenaudojamas, pavyzdžiui, naktį – laikykite pieną šaldytuve.

c) Aparatą ir šaldymo bloką valykite kartą per dieną.

d) Įsiurbimo žarnelę, pieno indo vidinę pusę ir pieno indo dangtelį lieskite tik
nusiplovę rankas arba užsimovę vienkartines pirštines.

e) Indo dangtelį su įsiurbimo žarnele dėkite tik ant švaraus paviršiaus.

PRANEŠIMAS
Įrenginio sugadinimas
Tempiant galima pažeisti jungiamuosius laidus.

Patekusi drėgmė gali būti gedimų priežastimi.
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Netinkamai parinkta pastatymo vieta gali būti gedimų priežastimi.

a) Niekada netraukite už jungiamųjų laidų.

b) Jungiamuosius laidus tieskite taip, kad už jų niekas neužkliūtų.

c) Valydami nenaudokite vandens čiurkšlės ir valymo garais prietaiso.

d) Apsaugokite prietaisą nuo oro sąlygų poveikio, pavyzdžiui, lietaus, šalčio
ar tiesioginių saulės spindulių.

e) Prietaisą statykite tik ant lygaus, nejudančio pagrindo.
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2 INSTRUKCIJA

2.1 Įrengimas
Montuoti leidžiama tik „Franke“ įgaliotam specialistui.

Užduotys
– Prietaisą išpakuoti
– Patikrinti, ar laikomasi reikalingo galinio atstumo (50 mm)
– Patikrinti elektros tinklo jungtį
– Prijungti jungiamąsias linijas ir jungiamąsias žarnas
– Pritvirtinti prietaisą
– Prijungti srovės tiekimą
– Įjungti prietaisą
– Prietaisą su kavos aparatu pradėti naudoti

2.2 Naudojimas pagal paskirtį
– Šaldymo blokas yra skirtas tik pienui vėsinti ruošiant kavą „Franke“ kavos

aparatu.
– Naudokite tik iš anksto atvėsintą pieną.
– Jei šaldymo bloko nenaudosite, pieną išimkite. Pieną laikykite tinkamame

šaldytuve.
– Naudokite tik rekomenduojamas valymo priemones. Valant kitomis valy-

mo priemonėmis, gali likti likučių pieno sistemoje.
– Šaldymo blokas yra skirtas naudoti tik patalpose.
– Laikykitės prie prietaiso pridėtos atitikties deklaracijos.

2.3 Draudžiamas naudojimas
–  Vaikams iki 8 metų šį prietaisą naudoti draudžiama.
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– Vaikai ir žmonės, turintys ribotus fizinius, jutiminius
ar protinius gebėjimus arba neturintys patirties ir ži-
nių, prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba gavę tin-
kamus nurodymus iš už jų saugumą atsakingo as-
mens. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

– Draudžiama prietaise naudoti ir laikyti alkoholines, degias, sprogias me-
džiagas ir aerozolius.

– Šaldymo bloke nelaikykite arba nenaudokite jokių elektros įrenginių.
Nenaudokite prietaiso šiais atvejais:

– nežinote jo funkcijų;
– prietaisas, tinklo kabelis arba jungiamieji laidai yra pažeisti.
– prietaisas nėra tinkamai išvalytas arba pripildytas.

2.4 Funkcija
Šaldymo bloko funkcijos tokios:

– šaldyti pieną
– užrankinamomis durelėmis saugoti nuo nepageidaujamos prieigos

2.5 Eksploatavimas ir priežiūra
Reguliarus valymas yra būtina sąlyga tam, kad galėtumėte saugiai mėgautis
nepriekaištingu pieno gėrimų skoniu. Savo kavos aparato naudojimo instrukci-
joje rasite išsamią informaciją, kaip valdyti, konfigūruoti, valyti ir prižiūrėti savo
šaldymo bloką.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio
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Prieš valymą, techninę priežiūrą ar dalių keitimą įrenginį atjunkite nuo elektros
tinklo. Atjungę apsaugokite nuo netyčinio prisijungimo.

Valymas
Kasdien arba paraginus kavos aparatui išvalykite pieno sistemą. Prietaisą ir jo
dalis valykite šiltu vandeniu ir švelnia valymo priemone. Nusausinkite sausa
šluoste arba leiskite išdžiūti ore. Nenaudokite karšto oro.

Kiekvieną dieną valykite:

• vidų, vidinę durelių pusę ir durelių sandariklį

• pieno indą

• siurbimo žarnelę

2.6 Gedimai
Gedimų atveju kavos aparato ekrane rodomi klaidų pranešimai. Klaidų prane-
šimuose yra nurodoma priežastis ir pateikiami nurodymai, kaip gedimą paša-
linti.

2.7 Transportavimas, laikymas, eksploatavimo
nutraukimas

– Prietaisą nuvalykite
– Apsaugokite, kad prietaisas nenukristų, ir nestatykite jo kreivai
– Transportavimui ir laikymui naudokite tinkamą pakuotę
– Laikykitės techniniuose duomenyse nurodytų aplinkos sąlygų

2.8 Atliekų tvarkymas
– Atsižvelkite į ant etiketės pateiktą, su nepanaudotų valymo priemonių

tvarkymu susijusią informaciją.
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Šis aparatas atitinka Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroni-
nės įrangos atliekų (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) ir jį
draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Elektroninės įrangos dalis šalinkite atskirai.

Plastikines dalis šalinkite pagal jų ženklinimą.

Jeigu šaldymo blokas daugiau nenaudojamas, neišmeskite jo į miesto šiukšles,

o nuvežkite į specialius surinkimo punktus. Tai žymi simbolis  ant ga-
minio etiketės.

Specialius įrenginius naudokite pagal galiojančius normatyvus.

Jeigu gaminys bus netinkamai utilizuojamas, dėl sudėtyje esančių medžiagų
gali kilti potenciali žala aplinkai. Sistemos viduje esantis šaltnešis negali pa-
tekti į aplinką.

Už nelegalų ir netinkamą gaminio utilizavimą gresia rimtos teisinės sankcijos –
administracinio ir (arba) baudžiamojo pobūdžio, kaip numatyta galiojančiuose
įstatymuose.
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3 TECHNINIAI DUOMENYS KE200
Prietaiso tipas KE200

Pieno indas 4 l

Šaldymo priemonė R600a/12 g

Klimato klasė T/5 tropinis klimatas

Triukšmo emisija <70 dB(A)

Svoris Apie 13 kg

Matmenys (plotis / aukštis / gylis) 225 mm/330 mm /453 mm

Tinklo kabelis 1800 mm

Elektros jungčių duomenys

Tipas Šalis

KE200 CH, ES,
GB

Įtampa 220-240 V

Dažnis 50–60 Hz

Srovės naudojimas 0,3–0,35 A

Jungtis 1L N PE

KE200 JAV Įtampa 100-127 V

Dažnis 60 Hz

Srovės naudojimas 1,35 A

Jungtis 1L N PE







Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
97947 Grünsfeld
Deutschland
Tel.: +49 9346 9278 0
Fax: +49 9346 9278 100
www.franke.de

Franke Coffee Systems UK Li-
mited
6A Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,
Colney Street,
St Albans,
Hertfordshire, AL2 2DQ
England
Tel.: +44 1923 635700
Fax: +44 1923 635701
www.franke.com

Franke Coffee Systems
Americas
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
USA
Tel.: +1 615 462 4265
Fax: +1 615 462 4400
www.franke.com

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg
Switzerland
Tel. +41 62 787 31 31
www.franke.com

coffee.franke.com
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