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Prieš naudodami įrenginį, 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

1.1 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 skirtas naudoti tik patalpose.
– Atsižvelkite į prie prietaiso pridėtą atitikties deklaraciją.

1.2 Draudžiamas naudojimas
–  Vaikams iki 8 metų šį prietaisą naudoti draudžiama.
– 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 šio prietaiso, jei:

– nežinote jo funkcijų;

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

– jei prietaiso dangtelių, šoninių sienelių ir pan. nėra arba nesumontuoti.

1.3 Saugos nurodymų deklaracija
Kad apsaugotumėte žmones ir turtą, privalote laikytis šių saugos nurodymų.

Simbolis ir signalinis žodis perspėja apie didelį pavojų.

ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS rodo galimai gresiantį pavojų. Jo neišvengus, galima
mirtis ar sunkus sužalojimas.

PERSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS rodo galimai gresiantį pavojų. Jo neišvengus, galimi
lengvi ir nežymūs sužalojimai.

PRANEŠIMAS
PRANEŠIMAS atkreipia dėmesį į aparato gedimus.
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1.4 Pavojai naudojant

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

a) Nejunkite pažeistų jungiamųjų kabelių, laidų ir kištukų prie srovės tinklo.

b) Pakeiskite pažeistus jungiamuosius kabelius, laidus ar kištukus. 
Jei prijungimo prie tinklo kabelis yra sumontuotas stacionariai, susisiekite
su klientų aptarnavimo skyriaus techniku. Jei jungiamasis kabelis sumon-
tuotas 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.

e) Norėdami prietaisą atjungti nuo srovės tinklo, visada traukite už kištuko, o
ne už laido.
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ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio
Į prietaisą prasiskverbęs skystis / drėgmė ar nuotėkis gali sukelti srovės smū-
gį.

a) Jokiu būdu nenukreipkite skysčio ar garo srovės į prietaisą.

b) Nepilkite skysčio ant prietaiso.

c) Nenardinkite prietaiso į skystį.

d) Niekada prietaiso nuo srovės tinklo neatjunkite šlapiomis rankomis.

e) Nuotėkio atveju ar prasikverbus skyčiui / drėgmei, atjunkite prietaisą nuo
srovės tinklo.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio
Netinkamai atlikti remonto ir techninės priežiūros darbai gali sukelti srovės
smūgį.

a) Elektrinių dalių remonto darbus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo
skyriaus technikui, naudojant originalias atsargines dalis.

b) Atlikti techninės priežiūros darbus patikėkite tik įgaliotiems asmenims, tu-
rintiems atitinkamą kvalifikaciją.



1 | Jūsų saugumui Franke Kaffeemaschinen AG

8 Naudojimo instrukcija SU03

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.

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

a) Naudokite tik iš anksto atvėsintą pieną (2-5 °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.
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PRANEŠIMAS
Pelėsių susidarymas
Jei prietaisas ilgesnį laiko tarpą yra tuščias, gali atsirasti pelėsis.

a) Išjunkite prietaisą.

b) Palaukite, kol prietaisas atitirps.

c) Išvalykite prietaisą.

d) Palikite dureles atvertas.

PRANEŠIMAS
Smarkus temperatūros padidėjimas
Jeigu durelės neuždaromos ilgesnį laiko tarpą, prietaiso kamerose temperatū-
ra gali smarkiai padidėti.

a) Prietaiso dureles laikykite atviras tik tiek, kiek reikia.

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.

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

SU03 (FCS4081)

Matuoklis 560.0597.258



3 | Naudojimas Franke Kaffeemaschinen AG

14 Naudojimo instrukcija SU03

3 NAUDOJIMAS

3.1 Įrengimas
Prietaisą montuoti leidžiama tik „Franke“ įgaliotam specialistui.

Užduotys
– Prietaiso išpaavimas
– Patikrinti, ar laikomasi reikalingo atstumo (0 mm)
– Patikrinti elektros tinklo jungtį
– Prijungti jungiamąsias linijas ir jungiamąsias žarnas
– Pritvirtinti prietaisą
– Prijungti srovės tiekimą
– Įjungti prietaisą
– Prietaisą su kavos aparatu pradėti naudoti

3.2 Funkcija
Šaldymo blokas yra skirtas tik pienui vėsinti ruošiant kavą „Franke“ kavos ap-
aratu. Naudokite tik prieš tai atvėsintą pieną (2-5 °C).

Šaldymo bloko funkcijos tokios:

– šaldyti pieną
– užrankinamomis durelėmis saugoti nuo nepageidaujamos prieigos

3.3 Eksploatavimas ir priežiūra
Reguliarus valymas yra būtina sąlyga tam, kad galėtumėte saugiai mėgautis
nepriekaištingu pieno gėrimų skoniu.

Savo kavos aparato naudojimo instrukcijos skyriuje Valymas rasite išsamią
informaciją apie valymo procesą.
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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

3.4 Gedimai
Gedimo atveju kavos aparato ekrane rodomas klaidos pranešimas. Klaidų pra-
nešimuose yra nurodoma priežastis ir pateikiami nurodymai, kaip gedimą pa-
šalinti.
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4 EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS,
TRANSPORTAVIMAS IR ATLIEKŲ
TVARKYMAS

4.1 Eksploatavimo nutraukimas, transportavimas ir
laikymas

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

4.2 Atliekų tvarkymas
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.
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5 TECHNINIAI DUOMENYS
Prietaiso tipas SU03 (FCS4081)

Matmenys: plotis / aukštis / gylis
(mm)

200/445/466

Svoris (kg) Apie 14,5

Pieno indo pripildymo kiekis (l) 3

Šaldomosios medžiagos R600a (izo-
butanas) pripildymo kiekis (g)

13

Šaldymo temperatūra (°C) 2,0-5,0

Klimato klasė T/5 tropinis klimatas

tinka eksploatuoti, kai aplinkos tem-
peratūra: 16-43 °C

Aplinkos sąlygos Oro drėgnis: maks. 80 %

Eksploatavimo aplinkos temperatūra
(°C): 10-32

5.1 Elektros jungčių duomenys
Įtampa Tinklo jungtis Srovės naudoji-

mas (maks.)
Saugiklis Dažnis

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
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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