
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
KE200

ro

Citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de a opera aparatul.

Păstraţi instrucţiunile în apropierea aparatului şi înmânaţi-le următorului
posesor dacă vindeţi sau predaţi aparatul.
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1 PENTRU SIGURANŢA
DUMNEAVOASTRĂ

AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Cablurile de reţea, conductorii sau îmbinările cu fişă deteriorate pot genera o
electrocutare.

a) Nu conectaţi la reţeaua de curent niciun fel de cabluri, conductori sau fi-
şe de reţea deteriorate.

b) Înlocuiţi cablurile de reţea, conductorii sau fişele de reţea deteriorate. 
Atunci când cablul de reţea nu este montat fix, contactaţi tehnicianul de
service. Atunci când cablul de reţea nu este montat fix, comandaţi şi utili-
zaţi un cablu de reţea nou, original.

c) Acordaţi atenţie ca maşina şi cablul de reţea să nu găsească în apropie-
rea suprafeţelor fierbinţi precum de ex. plite cu gaz sau electrice sau cup-
toare.

d) Acordaţi atenţie să nu fie blocat cablul de reţea şi să nu se frece de mu-
chii ascuţite.

AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare

Înainte de efectuarea lucrărilor de curăţare, întreţinere sau înainte de înlocui-
rea pieselor, deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie elec-
trică. Asiguraţi aparatul împotriva reconectării.
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AVERTIZARE
Pericol de incendiu şi de explozie
Agentul de răcire R600a este uşor inflamabil. În cazul scurgerii acestuia, exis-
tă pericolul de incendiu şi de explozie.

a) În timpul transportului şi instalării unităţii de răcire, asiguraţi-vă că nicio
componentă a circuitului de agent de răcire nu suferă deteriorări.

b) Pentru a reduce pericolul de aprindere, instalarea aparatului trebuie să fie
efectuată numai de către un specialist autorizat de compania Franke.

c) Locul de instalare a apartului trebuie să aibă o dimensiune corespunză-
toare.

d) Asiguraţi-vă că orificiile de ventilare ale aparatului nu sunt obstrucţionate.

e) Lucrările de întreţinere trebuie efectuate numai personal de service califi-
cat.

f) Nu utilizaţi aparatul dacă acesta prezintă urme de deteriorare.

g) Pentru a preveni deteriorarea circuitului de agent de răcire, nu utilizaţi in-
strumente mecanice sau de alt tip în vederea accelerării procesului de
dezgheţare.

h) Nu utilizaţi jeturi de apă şi produse agresive pentru a curăţa unitatea de
răcire.

i) Nu amplasaţi unitatea de răcire lângă surse de căldură.

j) În cazul funcţionării defectuoase, deconectaţi aparatul de la reţeaua de
alimentare cu energie electrică.

k) În cazul scurgerii agentului de răcire, evitaţi prezenţa flăcărilor deschise,
scoateţi din aparat toate materialele inflamabile şi aerisiţi imediat încăpe-
rea.

l) În caz de incendiu, utilizaţi un stingător cu pulbere.
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AVERTIZARE
Pericol de incendiu
Din cauza suprasarcinii electrice a cablului de racordare la reţea şi ca urmare
a dezvoltării de căldură se poate produce un incendiu.

a) Nu utilizaţi prelungitoare cu prize, prize multiple sau cabluri prelungitoare
pentru racordarea aparatului la reţeaua de alimentare cu energie electri-
că.

PRECAUŢIE
Iritaţii din cauza agenţilor de curăţare
Tabletele de curăţare, agenţii de curăţare pentru sisteme pentru lapte şi agen-
ţii de decalcificare pot provoca iritaţii ale ochilor sau ale pielii.

a) Acordaţi atenţie indicaţiilor privind pericolele de pe etichetele agenţilor
de curăţare.

b) Evitaţi contactul cu ochii şi pielea.

c) Spălaţi-vă mâinile în cazul contactului acestora cu agenţii de curăţare.

d) Agenţii de curăţare nu trebuie să intre în contact cu băuturile.

PRECAUŢIE
Lapte alterat
Laptele alterat poate pune în pericol sănătatea.

a) Utilizaţi numai lapte proaspăt, răcit.

b) Respectaţi condiţiile de depozitare pentru lapte.

c) Respectaţi termenul de valabilitate al laptelui folosit.
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PRECAUŢIE
Germeni în laptele crud
Germenii din laptele crud pot fi nocivi pentru sănătate.

a) Nu folosiţi lapte crud.

b) Folosiţi numai lapte pasteurizat sau lapte UHT.

Mai aveţi întrebări pentru care nu găsiţi răspunsuri în aceste instrucţiuni? Nu
ezitaţi să contactaţi partenerul comercial local pentru asistenţă clienţ, depar-
tamentul de asistenţă clienţi Franke sau Franke Kafeemaschinen AG din Aar-
burg.

NOTĂ
Lapte alterat
Laptele se poate altera în urma unei răciri sau igiene deficitare.

a) Folosiţi numai lapte răcit în prealabil (2,0−5,0 °C).

b) Depozitaţi laptele în unitatea de răcire numai în timpul intervalelor de
funcţionare a acesteia. În afara timpului de funcţionare a unităţii de răci-
re, de exemplu, peste noapte, depozitaţi laptele într-un frigider.

c) Curăţaţi o dată pe zi maşina şi unitatea de răcire.

d) Nu atingeţi furtunul de aspirare, partea interioară a recipientului pentru
lapte şi capacul acestuia decât după ce v-aţi spălat mâinile sau dacă utili-
zaţi mănuşi de unică folosinţă.

e) Aşezaţi capacul recipientului cu furtunul de aspirare numai pe o suprafaţă
curată.
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NOTĂ
Deteriorarea aparatului
Cablurile de racordare pot fi avariate în urma tensionării prin întindere.

Pătrunderea umidităţii în interiorul aparatului poate provoca avarii.

O amplasare necorespunzătoare poate cauza avarii.

a) Nu trageţi niciodată de cablurile de racord.

b) Instalaţi cablurile de racord astfel încât să nu comporte pericole de împie-
dicare.

c) Nu folosiţi dispozitive de curăţare cu jet de apă sau de aburi.

d) Protejaţi aparatul împotriva intemperiilor precum ploaia, îngheţul sau radi-
aţiile solare directe.

e) Aşezaţi aparatul numai pe o suprafaţă plană, stabilă.
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2 INSTRUCŢIUNI

2.1 Instalare
Instalarea trebuie să fie efectuată numai de către un specialist autorizat de
compania Franke.

Sarcini
– Despachetaţi aparatul
– Verificaţi disponibilitatea spaţiului liber necesar din partea posterioară (50

mm)
– Verificaţi racordul la reţeaua electrică
– Racordaţi conductorii de conectare şi furtunurile de legătură
– Fixaţi aparatul
– Racordaţi aparatul la reţeaua de alimentare cu energie electrică
– Conectaţi aparatul
– Puneţi în funcţiune aparatul împreună cu aparatul de preparat cafea

2.2 Utilizare conform destinaţiei
– Unitatea de răcire este destinată utilizării exclusiv pentru păstrarea la re-

ce a laptelui necesar pentru prepararea cafelei cu o maşină de cafea
Franke.

– Utilizaţi numai lapte răcit în prealabil.
– Scoateţi laptele atunci când nu utilizaţi unitatea de răcire. Atunci când

acest dispozitiv nu este utilizat, păstraţi laptele într-un frigider adecvat.
– Utilizaţi numai agenţi de curăţare recomandaţi. Alţi agenţi de curăţare pot

lăsa reziduuri în sistemul pentru lapte.
– Unitatea de răcire este destinată exclusiv utilizării în spaţii închise.
– Respectaţi Declaraţia de conformitate anexată.
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2.3 Utilizare interzisă
– Este interzisă utilizarea aparatului de către copiii cu

vârsta mai mică de 8 ani.
– Utilizarea aparatului de către copiii şi persoanele cu

capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau
care nu au experienţa ori cunoştinţele necesare este
permisă numai sub supravegherea sau după instrui-
rea corespunzătoare de către o persoană resposabi-
lă pentru siguranţa acestora. Copiii nu trebuie să se
joace cu aparatul.

– Nu este permisă utilizarea sau depozitarea în aparat a substanţelor alcoo-
lice, inflamabile şi explozive sau a dozelor de spray.

– Nu depozitaţi şi nu utilizaţi aparate electrice în unitatea de răcire.
Nu utilizaţi aparatul în următoarele cazuri:

– Dacă nu cunoaşteţi funcţiile acestuia.
– Dacă aparatul, cablul de alimentare electrică sau cablurile de racord sunt

deteriorate.
– Dacă aparatul nu a fost curăţat sau umplut după cum este prevăzut.

2.4 Funcţia
Unitatea de răcire are următoarele funcţii:

– Menţinerea laptelui în stare rece
– Încuierea uşii în vederea prevenirii accesului neautorizat
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2.5 Operarea şi îngrijirea
Prin curăţarea cu regularitate se previne alterarea băuturilor cu lapte şi se asi-
gură o calitate optimă a acestora. În manualul de întreţinere a aparatului dum-
neavoastră de preparat cafea găsiţi şi alte specificaţii detaliate referitoare la
utilizarea, configurarea, curăţarea şi îngrijirea unităţii de răcire.

AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare

Înainte de efectuarea lucrărilor de curăţare, întreţinere sau înainte de înlocui-
rea pieselor, deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie elec-
trică. Asiguraţi aparatul împotriva reconectării.

Curăţarea
Sistemul de lapte trebuie curăţat zilnic sau după cum este necesar, prin interi-
orul aparatului de preparat cafea. Curăţaţi aparatul şi componentele acestuia
utilizând apă caldă şi un detergent neutru. Pentru uscare, utilizaţi o lavetă us-
cată sau permiteţi uscarea prin ventilare. Nu utilizaţi aer fierbinte.

Curăţaţi zilnic:

• spaţiul interior, partea interioară a uşii şi garnitura de etanşare a uşii

• recipientul pentru lapte

• furtunul de aspirare

2.6 Defecţiuni
În caz de defecţiuni sunt afişate mesaje de eroare pe ecranul tip display al
maşinii de cafea. Mesajele de eroare cuprind indicaţii referitoare la cauza şi
remedierea defecţiunii.
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2.7 Transportul, depozitarea, şi scoaterea din
funcţiune

– Curăţarea aparatului
– Asiguraţi aparatul contra căderii şi nu îl aşezaţi înclinat
– Utilizaţi un ambalaj adecvat pentru transport şi depozitare
– Respectaţi condiţiile de mediu ambiant specificate în datele tehnice

2.8 Eliminarea ca deşeu
– Pentru eliminarea ca deşeu a substanţelor de curăţare nefolosite, respec-

taţi informaţiile specificate pe etichetele respectivelor substanţe.

Maşina respectă Directiva Europeană 2012/19/CE privind deşeurile proveni-
te din echipamente electrice şi electronice (Waste Electrical and Electronic
Equipment – WEEE) şi nu este permis să fie eliminată împreună cu deşeurile
menajere.

Eliminaţi ca deşeu separat componentele electronice.

Eliminaţi ca deşeu piesele din material plastic conform marcajelor
lor.

În cazul scoaterii din uz a unităţii de răcire, aceasta nu trebuie eliminată îm-
preună cu deşeurile menajere, separat. Acest lucru este indicat şi de simbolul

 de pe eticheta produsului.

Apelaţi la serviciile unui centru de colectare specializat, conform normelor
aplicabile.
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Dacă aparatul nu este eliminat în mod corect, anumite substanţe din interiorul
acestuia pot cauza prejudicii ecologice. Agentul de răcire din interiorul instala-
ţiei nu trebuie să să intre în contact cu mediul înconjurător.

Eliminarea ilegală sau incorectă a produsului atrage după sine sancţiuni judici-
are severe de natură administrativă şi/sau penală, conform legislaţiei aflate în
vigoare.
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3 DATE TEHNICE KE200
Tipul aparatului KE200

Recipient pentru lapte 4 l

Agent de răcire R600a/12 g

Clasa climatică T/5 climă tropicală

Emisia de zgomot <70 dB(A)

Greutate Aproximativ 13 kg

Dimensiuni (lăţime/înălţime/adânci-
me)

225 mm/330 mm /453 mm

Cablu de alimentare electrică 1800 mm

Date privind racordul electric

Tip Ţară

KE200 CH, UE,
GB

Tensiune 220-240 V

Frecvenţă 50-60 Hz

Curent absorbit 0,3-0,35 A

Racord 1L N PE

KE200 SUA Tensiune 100-127 V

Frecvenţă 60 Hz

Curent absorbit 1,35 A

Racord 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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