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Než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si návod k obsluze.

Uschovejte návod u přístroje a v případě prodeje nebo přenechání pří-
stroje ho předejte dalšímu uživateli.
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1 PRO VAŠI BEZPEČNOST

1.1 Použití v souladu s určeným účelem
– Chladicí jednotka je určená 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.

1.2 Nedovolené použití
– Dětem mladším 8 let není dovoleno přístroj obsluho-

vat.
– Děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými ne-

bo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi mohou přístroj na přípravu
kávy používat pouze pod dohledem nebo po dosta-
tečném zaškolení. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.

– V přístroji se nesmí používat nebo skladovat alkoholické, hořlavé, výbušné
látky nebo plechovky se sprejem.

– V chladicí jednotce neskladujte ani v ní nepoužívejte žádné elektrické pří-
stroje.

– Přístroj nepoužívejte v těchto případech:

– Nejste-li seznámení s funkcemi.
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– V případě poškození přístroje, síťového kabelu nebo připojovacího ve-
dení.

– Pokud není přístroj vyčištěný nebo naplněný podle pokynů.

– V případě, že kryty, bočnice atd. přístroje chybějí nebo nejsou namon-
továny

1.3 Vysvětlivky bezpečnostních upozornění
Z důvodu ochrany osob a hmotných věcí musíte respektovat tato bezpečnost-
ní upozornění.

Symbol a signální výraz určují závažnost nebezpečí.

VAROVÁNÍ
VÝSTRAHA označuje potenciálně hrozící nebezpečí. Pokud se mu
nezabrání, může mít za následek smrt nebo nejvážnější zranění.

POZOR
POZOR označuje možné hrozící nebezpečí. Nebude-li mu zameze-
no, mohou následkem toho vzniknout lehká nebo nepatrná pora-
nění.

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ upozorňuje na rizika poškození přístroje.
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1.4 Nebezpečí při používání

VAROVÁNÍ
Ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem
Poškozené síťové kabely, vedení nebo zástrčky mohou vést k zásahu elektric-
kým proudem.

a) Nepřipojujte k síti poškozené síťové kabely, vedení ani zástrčky.

b) Poškozené síťové kabely, vedení nebo zástrčky vyměňte. 
Pokud je síťový kabel pevně namontovaný, kontaktujte servisního techni-
ka. Pokud není síťový kabel pevně namontovaný, objednejte a použijte
nový originální síťový kabel.

c) Dbejte na to, aby se přístroj a síťový kabel nenacházely v blízkosti hor-
kých povrchů, např. u plynového nebo elektrického sporáku nebo kamen.

d) Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl uskřípnutý a aby se neodíral o ostré
hrany.

e) Při odpojování přístroje od elektrické sítě tahejte jen za zástrčku a nikoli
za kabel.
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VAROVÁNÍ
Ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem
Kapalina/vlhkost, které se dostanou do přístroje, nebo netěsnosti mohou vést
k zásahu elektrickým proudem.

a) Nikdy nesměřujte paprsek kapaliny nebo páry na přístroj.

b) Dbejte na to, abyste na přístroj nerozlili žádnou kapalinu.

c) Neponořujte přístroj do kapaliny.

d) Nikdy neodpojujte přístroj od elektrické sítě vlhkýma rukama.

e) Při netěsnosti nebo vniknutí kapaliny/vlhkosti odpojte přístroj od elektric-
ké sítě.

VAROVÁNÍ
Ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem
Neodborně provedené práce, opravy a servisní práce na elektrických zaříze-
ních mohou způsobit zásah elektrickým proudem.

a) Opravy elektrických součástí nechte provést servisním technikem s použi-
tím originálních náhradních dílů.

b) Servisní práce nechte provádět pouze autorizovaným osobám s odpovída-
jící kvalifikací.
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VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru a výbuchu
Chladivo R600a je snadno vznětlivé. Při úniku hrozí nebezpečí požáru a výbu-
chu.

a) Při přepravě a instalaci chladicí jednotky zajistěte, aby nedošlo k poško-
zení částí chladicího okruhu.

b) Kvůli snížení požáru smí montáž tohoto přístroje provést pouze odborník
autorizovaný společností Franke.

c) Místo pro instalaci přístroje musí být dostatečně velké.

d) Zajistěte, aby byly větrací otvory přístroje neustále volné a nebyly zakryté.

e) Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaní servisní pracovníci.

f) Pokud přístroj jeví známky poškození, nepoužívejte ho.

g) Na podporu procesu odmrazení nepoužívejte mechanické ani jiné pomůc-
ky, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.

h) K čištění chladicí jednotky nepoužívejte vodní paprsek a škodlivé pro-
středky.

i) Chladicí jednotku nevystavujte působení zdrojů tepla.

j) V případě nesprávné funkce odpojte chladicí jednotku od elektrické sítě.

k) Pokud uniká chladivo, nesmí se v okolí vyskytovat otevřené plameny, od-
straňte z přístroje vše hořlavé a ihned v místnosti vyvětrejte.

l) V případě požáru používejte práškové hasicí přístroje.
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VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru
Při elektrickém přetížení síťových kabelů může v důsledku zahřívání vzniknout
požár.

a)

POZOR
Podráždění čisticím prostředkem
Čisticí tablety, čisticí prostředky pro systémy na přípravu mléka a odstraňovač
vodního kamene mohou způsobit podráždění očí nebo pokožky.

a) Věnujte pozornost upozorněním na rizika uvedeným na etiketách čisticích
prostředků.

b) Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

c) Po kontaktu s čisticími prostředky 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.
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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.

UPOZORNĚNÍ
Zkažené mléko
V důsledku nedostatečného chlazení nebo nedostatečné hygieny se může
mléko zkazit.

a) Používejte jen předem vychlazené mléko (2-5 °C).

b) Mléko skladujte v chladicí jednotce pouze během provozu chladicí jednot-
ky. Mimo provoz chladicí jednotky – například přes noc – skladujte mléko
v ledničce.

c) Přístroj a chladicí jednotku čistěte jednou denně.

d) Sací hadičky, vnitřní strany zásobníku na mléko a víka zásobníku na mlé-
ko se dotýkejte jen umytýma rukama anebo používejte jednorázové ruka-
vice.

e) Víko zásobníku se sací hadičkou pokládejte pouze na čistou plochu.
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UPOZORNĚNÍ
Vznik plísní
Když je přístroj delší dobu prázdný, může se tvořit plíseň.

a) Vypněte přístroj.

b) Nechte přístroj odmrazit.

c) Přístroj vyčistěte.

d) Nechte dveře přístroje otevřené.

UPOZORNĚNÍ
Výrazný nárůst teploty
Pokud jsou dveře delší dobu otevřené, může v přihrádkách přístroje výrazně
stoupnout teplota.

a) Dveře přístroje otevírejte jen na nezbytnou dobu.

UPOZORNĚNÍ
Poškození přístroje
Při namáhání tahem může dojít k poškození přívodních vedení.

Vnikne-li do přístroje vlhkost, může dojít k poškození.
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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.

Máte dotazy, které v tomto návodu nejsou zodpovězeny? Neváhejte a kontak-
tujte místního partnera zákaznických služeb, zákaznický servis Franke nebo
společnost Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.
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2 ROZSAH DODÁVKY
Název zboží Číslo zboží

SU03 (FCS4081)

Odměrka 560.0597.258
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3 POUŽITÍ

3.1 Instalace
Přístroj smí montovat pouze odborník autorizovaný společností Franke.

Úkoly
– Vybalení přístroje
– Kontrola dodržení potřebného volného prostoru na zadní straně (0 mm)
– Kontrola elektrické síťové přípojky
– Připojení připojovacích vedení a spojovacích hadic
– Upevnění přístroje
– Připojení elektrického napájení
– Zapnutí přístroje
– Uvedení přístroje s kávovarem do provozu

3.2 Funkce
Chladicí jednotka je určená výhradně k udržování nízké teploty mléka v sou-
vislosti s přípravou kávy v kávovaru Franke. Používejte jen předem vychlazené
mléko (2-5 °C).

Chladicí jednotka má následující funkce:

– Udržování mléka ve studeném stavu
– Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu uzamykatelnými dvířky

3.3 Obsluha a péče
Pravidelné čištění je předpokladem bezproblémového a bezpečného vychutná-
ní mléčných nápojů.
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V kapitole Čištění v návodu k obsluze vašeho kávovaru jsou uvedené podrob-
né informace k procesu čištění.

Čištění
Čistěte systém na přípravu mléka denně, nebo když vás kávovar vyzve. Pří-
stroj a jeho části čistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Pro
osušení použijte suchý hadr nebo nechte přístroj uschnout na vzduchu. Nepo-
užívejte horký vzduch.

Každodenní čištění:

• Vnitřní prostor, vnitřní strana dvířek a těsnění dvířek

• Zásobník na mléko

• Sací hadička

3.4 Poruchy
Při poruše se na displeji kávovaru zobrazí chybové hlášení. Chybová hlášení
obsahují informace o příčině a pokyny k odstranění poruchy.
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4 ODSTAVENÍ Z PROVOZU,
PŘEPRAVA, LIKVIDACE

4.1 Odstavení z provozu, přeprava, uskladnění
– Vyprázdněte přístroj
– Vyčistěte přístroj
– Přístroj zajistěte proti převrácení a nestavte ho do šikmé polohy
– Pro přepravu a skladování použijte vhodný obal
– Dodržujte okolní podmínky uvedené v technických parametrech

4.2 Likvidace
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.
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5 TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ přístroje SU03 (FCS4081)

Rozměry: šířka/výška/hloubka (mm) 200/445/466

Hmotnost (kg) cca 14,5

Plnicí množství zásobníku na mléko (l) 3

Plnicí množství chladiva R600a (isobu-
tan) (g)

13

Teplota při chlazení (°C) 2,0-5,0

Klimatická třída T/5 tropické klima

Hodí se pro provoz při teplotě prostře-
dí 16-43 °C

Okolní podmínky Vlhkost vzduchu: max. 80 %

Okolní teplota pro provoz: (°C): 10-32

5.1 Údaje o elektrickém připojení
Napětí Síťová přípojka Příkon (max.) Jištění Frekvence

220–
240 V

1LNPE 0,5 A 10 A 50-60 Hz







Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
97947 Grünsfeld
Deutschland
Tel.: +49 9346 9278 0
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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
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