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4 คู่มือผู้ใช ้KE200

1 เพื่อความปลอดภัยของคุณ

คำเตือน
ความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
สายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหายสามารถก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

a) ห้ามเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหายใดๆ กับกริดไฟฟ้า
b) เปลี่ยนสายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหาย 
หากสายไฟติดกันถาวร ให้ติดต่อช่างเทคนิค หากสายไฟไม่ได้ติดกัน
ถาวร ให้สั่งและใช้งานสายไฟชนิดเดิมเส้นใหม่

c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจักรและสายไฟนั้นไม่ได้อยู่ใกล้พื้นผิวที่มี
ความร้อน เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้าหรือเตาอบ

d) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นไม่ถูกบีบหรือพาดกับของมีคม

คำเตือน
ความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต

ถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนการทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือ
เปลี่ยนชิ้นส่วน ระวังไม่ให้มีการเชื่อมต่อไฟฟ้ากลับเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
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คำเตือน
ความเสี่ยงจากไฟไหม้และการระเบิด
สารทำความเย็น R600a เป็นสารที่ติดไฟได้ง่ายมาก หากรั่วไหล จะมีความ
เสี่ยงจากไฟไหม้และการระเบิด

a) เมื่อเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งเครื่องทำความเย็น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ไม่มีส่วนใดของวงจรทำความเย็นเสียหาย

b) เพื่อลดความเสี่ยงในการจุดระเบิด เครื่องนี้อาจต้องติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่ได้รับอนุญาตจาก Franke เท่านั้น

c) ต้องติดตั้งเครื่องในห้องที่มีพื้นที่เพียงพอ
d) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศของอุปกรณ์ไม่ได้ถูกปิดกั้นหรือ
กีดขวาง

e) งานบำรุงรักษาต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ให้บริการที่เชี่ยวชาญเท่านั้น
f) ห้ามใช้เครื่องหากพบความเสียหายใดๆ ที่เครื่อง
g) ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องกลหรือวิธีอื่นเพื่อเร่งการละลายน้ำแข็ง เพื่อหลีก
เลี่ยงความเสียหายต่อวงจรทำความเย็น

h) ห้ามทำความสะอาดเครื่องทำความเย็นโดยการฉีดน้ำหรือใช้สารที่เป็น
อันตราย

i) อย่าให้เครื่องทำความเย็นถูกความร้อนโดยตรง
j) หากเครื่องเกิดการทำงานผิดปกติ ให้ถอดเครื่องทำความเย็นออกจาก
แหล่งจ่ายไฟ

k) หากสารทำความเย็นรั่วซึม ให้หลีกเลี่ยงการจุดประกายไฟ นำวัตถุที่
ติดไฟได้ออกห่างจากเครื่องและระบายอากาศในห้องทันที

l) หากเกิดไฟไหม้ ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผง
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คำเตือน
อันตรายจากเพลิงไหม้
หากสายไฟมีกระแสไฟฟ้ามากเกินไป ความร้อนที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดเพลิง
ไหม้

a) ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง หรือสายต่อพ่วงเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟเด็ดขาด

ข้อควรระวัง
การระคายเคืองจากการสารทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟแบบเม็ด สารทำความสะอาดระบบนม
และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ผิวหนังหรือดวงตาได้

a) ปฏิบัติตามคำเตือนอันตรายบนฉลากของสารทำความสะอาดนั้นๆ
b) หลีกเลี่ยงไม่ให้สารสัมผัสตาและผิวหนัง
c) หลังมือหลังสัมผัสสารสารทำความสะอาด
d) ป้องกันไม่ให้สารทำความสะอาดรั่วไหลเข้าไปในเครื่องดื่ม

ข้อควรระวัง
นมบูด
นมบูดเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

a) ใช้เฉพาะนมสดที่เก็บไว้ในตู้เย็นเท่านั้น
b) ปฏิบัติตามสภาพการเก็บนมที่กำหนด
c) สังเกตระยะเวลาที่สามารถเก็บนมไว้ได้



Franke Kaffeemaschinen AG เพื่อความปลอดภัยของคุณ | 1

คู่มือผู้ใช ้KE200 7

ข้อควรระวัง
เชื้อโรคในนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
เชื้อโรคในนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

a) ห้ามใช้นมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
b) ใช้เฉพาะนมที่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์หรือนมสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลา
นาน

คุณมีคำถามที่ไม่มีคำตอบอยู่ในคู่มือนี้หรือไม ่คุณสามารถติดต่อพาร์ทเนอร์
บริการลูกค้าในท้องที่ได้ Franke Customer Service หรือ Franke
Kaffeemaschinen AG ใน Aarburg

ข้อสังเกต
นมบูด
อากาศที่ไม่เย็นพอและการดูแลสุขอนามัยที่ไม่เพียงพอสามารถทำให้นมบูดได้

a) ใช้เฉพาะนมที่เย็นแล้วเท่านั้น (2.0−5.0 °C)

b) เก็บนมไว้ในช่องแช่เย็นก็ต่อเมื่อเครื่องทำความเย็นกำลังทำงานเท่านั้น
เก็บนมไว้ในช่องแช่เย็นนอกเวลาทำการ เช่น ในตอนกลางคืน

c) ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องทำความเย็นวันละครั้ง
d) สัมผัสสายดูด ด้านนอกของภาชนะใส่นม และฝาปิดภาชนะใส่นมหลัง
ทำความสะอาดมือของคุณแล้ว หรือเมื่อสวมใส่ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง
เท่านั้น

e) วางฝาของภาชนะและสายดูดบนพื้นผิวที่สะอาดเท่านั้น

ข้อสังเกต
ความเสียหายต่ออุปกรณ์
สายเชื่อมต่ออาจเสียหายจากการถูกยืด



1 | เพื่อความปลอดภัยของคุณ Franke Kaffeemaschinen AG

8 คู่มือผู้ใช ้KE200

ความชื้นที่รั่วไหลเข้าไปภายในอุปกรณ์อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

ตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

a) ห้ามดึงสายเชื่อมต่อ
b) จัดวางสายเชื่อมต่อให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการสะดุด
c) ห้ามทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำแรงๆ
d) ระวังไม่ให้อุปกรณ์สัมผัสกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ฝน น้ำแข็ง
หรือแสงอาทิตย์โดยตรง

e) กรุณาวางอุปกรณ์บนพื้นผิวราบเสมอกันเท่านั้น
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2 คำแนะนำ

2.1 การติดตั้ง
การประกอบอาจต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองโดย Franke
เท่านั้น

ขั้นตอน
– นำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์
– ตรวจสอบว่าด้านหลังเครื่องมีที่ว่างเพียงพอหรือไม ่(50 มม.)
– ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับแหล่งไฟฟ้าหลัก
– ต่อสายเชื่อมต่อและปลอกหุ้ม
– ติดตั้งเครื่อง
– ต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
– เปิดเครื่อง
– ใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับเครื่องชงกาแฟ

2.2 จุดประสงค์ในการใช้งาน
– เครื่องทำความเย็นนั้นใช้เพื่อรักษาความเย็นของนมเพื่อใช้สำหรับการ
ปรุงเครื่องดื่มกาแฟด้วยเครื่องชงกาแฟ Franke

– ใช้เฉพาะนมที่เย็นแล้วเท่านั้น
– นำนมออกจากช่องทำความเย็นเมื่อไม่ได้ใช้งาน เก็บนมในช่องทำความ
เย็นที่เหมาะสม

– ใช้เฉพาะสารทำความสะอาดที่แนะนำเท่านั้น สารทำความสะอาดอื่นๆ
อาจตกค้างในระบบนมได้

– ช่องทำความเย็นนั้นออกแบบมาเพื่อใช้งานในร่มโดยเฉพาะ
– โปรดทำตามคำแนะนำในใบรับรองมาตรฐานที่แนบมากับเครื่อง
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2.3 การใช้งานที่ไม่เหมาะสม
– ห้ามเด็กอายุุต่ำกว่า 8 ปีใช้เครื่องนี้
– เด็กหรือบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาท
สัมผัส หรือจิตใจที่จำกัด หรือขาดประสบการณ์และ
ความรู้ อาจต้องใช้เครื่องได้ภายใต้การดูแลหรือหลัง
จากได้รับคำแนะนำอย่างเพียงพอจากผู้ที่รับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยของพวกเขา ห้ามให้เด็กเล่นเครื่อง
นี้

– ห้ามใช้หรือเก็บสารหรือสเปรย์ที่ส่วนผสมของแอลกอฮอล ์สารที่ติดไฟได้
หรือสารที่ก่อให้เกิดการระเบิดไว้ภายในเครื่อง

– ห้ามเก็บหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องทำความเย็น
ห้ามใช้เครื่องในกรณีต่อไปนี้:

– หากคุณไม่คุ้นเคยกับการทำงานของเครื่อง
– หากเครื่อง สายไฟ หรือสายเชื่อมต่อเสียหาย
– หากเครื่องไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือเติมตามที่ระบุไว้

2.4 ฟังก์ชัน
เครื่องทำความเย็นมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้

– รักษาความเย็นของนม
– ป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยฝาหน้าเครื่องแบบล็อกได้

2.5 การใช้งานและการดูแลรักษา
จำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนม
สะอาดและปลอดภัย คุณสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มเกี่ยวกับการใช้งาน การปรับ
แต่ง การทำความสะอาด และการดูแลรักษาหน่วยทำความเย็นได้ในคู่มือผู้ใช้
งานของเครื่องชงกาแฟของคุณ
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คำเตือน
ความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต

ถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนการทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือ
เปลี่ยนชิ้นส่วน ระวังไม่ให้มีการเชื่อมต่อไฟฟ้ากลับเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

การทำความสะอาด
ทำความสะอาดระบบนมทุกวันหรือเมื่อเครื่องชงกาแฟแจ้งเตือน ทำความ
สะอาดอุปกรณ์และชิ้นส่วนด้วยน้ำอุ่นและสารทำความสะอาดที่อ่อนโยน ใช้ผ้า
แห้งเช็ดให้แห้ง หรือปล่อยไว้ให้แห้ง ห้ามใช้เครื่องเป่าลมร้อน
ทำความสะอาดทุกวัน:

• ช่องภายใน ด้านในของฝาหน้าเครื่อง และซีลกันรั่ว
• ภาชนะใส่นม
• สายดูด

2.6 ความผิดปกติ
ข้อความแจ้งความผิดปกติจะปรากฎขึ้นบนจอแสดงผลของเครื่องชงกาแฟหาก
มีความผิดปกติ ข้อความผิดปกติเหล่านี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและการแก้ไข
ความผิดปกตินั้น

2.7 การขนย้าย จัดเก็บ และการปลดระวาง
– ทำความสะอาดเครื่องชง
– ยึดเครื่องชงให้ไม่ตกหล่นและอย่าตั้งในตำแหน่งที่ลาดเอียง
– ใช้หีบห่อที่เหมาะสมเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ
– จัดสภาวะล้อมรอบให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลเชิงเทคนิค

2.8 การทิ้ง
– โปรดตรวจสอบข้อมูลบนฉลากเมื่อกำจัดทิ้งวัสดุทำความสะอาดที่ไม่ได้ใช้
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อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นไปตามข้อกำหนด European Directive 2012/19/EU ซึ่งเกี่ยว
กับการจัดการขยะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) และไม่ควรนำไปทิ้งร่วม
กับขยะในครัวเรือน

แยกกำจัดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

กำจัดชิ้นส่วนพลาสติกตามที่มีเครื่องหมายกำหนดไว้

เมื่อเลิกใช้งานแล้ว ห้ามทิ้งหน่วยความเย็นในจุดทิ้งขยะทั่วไป แต่ให้แยกแล้ว

ทิ้งในจุดทิ้งวัสดุรีไซเคิล ซึ่งบ่งชี้โดยสัญลักษณ์  บนฉลากของ
ผลิตภัณฑ์
ใช้จุดทิ้งวัสดุรีไซเคิลที่มีคุณสมบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้
หากไม่กำจัดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง สารเคมีบางอย่างที่บรรจุภายในอุปกรณ์
อาจส่งผลร้ายแก่สิ่งแวดล้อม ต้องระวังไม่ให้สารทำความเย็นในอุปกรณ์ปน
เปื้อนสิ่งแวดล้อมเป็นอันขาด
การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายอาจนำไปสู่โทษทางปกครอง
และ/หรือโทษทางอาญา ตามที่ได้บังคับใช้ในกฎหมาย
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3 ข้อมูลทางเทคนิคของ KE200
ชนิดอุปกรณ์ KE200

ภาชนะใส่นม 4 ลิตร
สารทำความเย็น R600a/12 กรัม
ประเภทสภาพอากาศ T/5 สภาพอากาศร้อนชื้น
การสร้างเสียงรบกวน น้อยกว่า 70 เดซิเบล(เอ)

น้ำหนัก โดยประมาณ 13 กก.

ขนาด (ความกว้าง/สูง/ยาว) 225 มม./330 มม. /453 มม.

สายไฟ 1800 มม.

ข้อมูลการต่อไฟฟ้า

ชนิด ประเทศ

KE200 CH, EU,
GB

แรงดันไฟฟ้า 220–240 โวลต์
ความถี่ 50–60 เฮิรตซ์
กระแสไฟที่ใช้ 0.3–0.35 แอมป์
การเชื่อมต่อ 1L N PE

KE200 สหรัฐอเม
ริกา

แรงดันไฟฟ้า 100–127 โวลต์
ความถี่ 60 เฮิรตซ์
กระแสไฟที่ใช้ 1.35 แอมป์
การเชื่อมต่อ 1L N PE
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Franke Coffee Systems
Americas
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