
NAVODILA ZA UPORABO
SU03

FCS4081

sl

Preberite navodila za uporabo, preden opravljate dela na aparatu.

Navodila hranite v bližini aparata in jih v primeru prodaje ali predaje
aparata izročite novemu lastniku.
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1 ZA VAŠO VARNOST

1.1 Uporaba v skladu z namenom
– Hladilna enota je namenjena samo za hlajenje mleka za pripravo kave v

avtomatu za kavo Franke.
– Uporabljajte samo predohlajeno mleko.
– Če hladilne enote ne uporabljate, mleko odstranite. Mleko hranite v ustre-

znem hladilniku.
– Uporabljajte samo priporočena čistilna sredstva. Druga čistila lahko v sis-

temu za mleko pustijo ostanke.
– Hladilna enota je namenjena izključno za uporabo v notranjih prostorih.
– Upoštevajte priloženo izjavo o skladnosti.

1.2 Nedovoljena uporaba
– Otroci, mlajši od 8 let, aparata ne smejo uporabljati.
– Otroci in osebe z omejenimi telesnimi, čutilnimi ali

duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkuš-
njami in pomanjkljivim znanjem lahko aparat upora-
bljajo samo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost, ali potem ko jih ta oseba primerno
uvede. Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

– V aparatu ni dovoljeno uporabljati ali v njem skladiščiti alkoholnih, gorlji-
vih in eksplozivnih snovi ali razpršilnih doz.

– V hladilni enoti ne hranite in ne uporabljajte električnih aparatov.
– Aparata ne uporabljajte:

– Če niste seznanjeni z njegovimi funkcijami
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– Če so aparat, električni kabel ali priključni kabli poškodovani

– Če aparat ni bil ustrezno očiščen ali napolnjen

– Če je aparat brez pokrovov, stranic itd. ali če ti niso nameščeni

1.3 Izjava o varnostnih napotkih
Za zaščito oseb in blaga morate upoštevati varnostne napotke.

Simbol in signalna beseda podajata resnost zadevne nevarnosti.

OPOZORILO
OPOZORILO opisuje morebitno grozečo nevarnost. Če je ne odpra-
vite, so posledice lahko smrt ali težke telesne poškodbe.

POZOR
POZOR opisuje morebitno grozečo nevarnost. Če je ne odpravite,
so lahko posledice lažje ali neznatne telesne poškodbe.

OBVESTILO
OBVESTILO opozarja pred tveganji za okvaro avtomata.
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1.4 Nevarnosti pri uporabi

OPOZORILO
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara
Poškodovani omrežni kabli, napeljave ali vtiči lahko povzročijo električni udar.

a) Z električnim omrežjem ne povezujte nobenih poškodovanih omrežnih ka-
blov, napeljav ali vtičev.

b) Zamenjajte poškodovane omrežne kable, napeljave ali vtiče. 
Če je električni kabel fiksno montiran, se obrnite na servisnega tehnika.
Če omrežni kabel ni fiksno montiran, naročite in uporabite nov, originalen
omrežni kabel.

c) Pazite, da aparat in omrežni kabel ne bosta v bližini vročih površin, npr.
plinskih ali električnih štedilnikov ali peči.

d) Pazite, da se omrežni kabel ne zatakne ali drgne ob ostre robove.

e) Ko aparat izključujete iz omrežja, vedno povlecite za vtič in ne za kabel.

OPOZORILO
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara
Tekočina/vlaga, ki vdira v aparat, ali puščanje lahko povzroči električni udar.

a) Curka tekočine ali pare nikoli ne usmerite na aparat.

b) Na aparat ne zlivajte tekočin.

c) Aparata ne potopite v tekočino.

d) Aparata nikoli ne izključite iz električnega omrežja z mokrimi rokami.

e) V primeru puščanja ali ob vdoru tekočine/vlage aparat izključite iz elek-
tričnega omrežja.
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OPOZORILO
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
Nestrokovno izvedena dela, popravila ali servisna dela na elekričnih napravah
lahko povzročijo električni udar.

a) Popravila na električnih delih naj z originalnimi nadomestnimi deli izvede
serviser.

b) Servisna dela naj izvedejo ustrezno kvalificirane pooblaščene osebe.
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OPOZORILO
Nevarnost požara in eksplozije
Hladilno sredstvo R600a je hitro vnetljivo. Če uhaja, obstaja nevarnost požara
in eksplozije.

a) Med transportom in pri postavitvi hladilne enote poskrbite, da se deli hla-
dilnega krogotoka ne poškodujejo.

b) Za zmanjšanje nevarnosti, da bi se aparat vnel, montažo tega aparata lah-
ko opravi samo pooblaščeno osebje podjetja Franke.

c) Prostor postavitve aparata mora biti dovolj velik.

d) Poskrbite, da bodo prezračevalne odprtine aparata vedno proste in nepo-
krite.

e) Vzdrževanje lahko opravljajo le usposobljeni serviserji.

f) Aparata ne uporabljajte, če kaže znake poškodb.

g) Za pomoč pri odtaljevanju ne uporabljajte mehanskih ali drugih pripomoč-
kov, da preprečite poškodbe hladilnega krogotoka.

h) Za čiščenje hladilne enote ne uporabljajte vodnega curka in škodljivih
sredstev.

i) Hladilne enote ne izpostavljajte virom toplote.

j) V primeru nepravilnega delovanja izključite hladilno enoto iz električnega
omrežja.

k) Če hladilno sredstvo uhaja, se izogibajte odprtim plamenom, iz aparata
odstranite vse vnetljive snovi in takoj prezračite prostor.

l) V primeru požara uporabite gasilni aparat na prah.
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OPOZORILO
Nevarnost požara
Zaradi električne preobremenitve omrežnega priključnega kabla in posledične-
ga segrevanja lahko pride do požara.

a) Za priključitev aparata na električno omrežje ne uporabljajte razdelilnikov
ali podaljševalnih kablov.

POZOR
Draženje zaradi čistila
Čistilne tablete, čistilo za posodo za mleko in sredstvo za odstranjevanje vo-
dnega kamna lahko povzročijo draženje oči in kože.

a) Upoštevajte stavke o nevarnosti na nalepkah čistil.

b) Izogibajte se stiku z očmi in kožo.

c) Po stiku s čistilnim sredstvi si umijte roke.

d) Čistila ne smejo priti v napitke.

POZOR
Pokvarjeno mleko
Pokvarjeno mleko lahko ogrozi zdravje.

a) Uporabljajte samo sveže, ohlajeno mleko.

b) Upoštevajte pogoje za hrambo mleka.

c) Upoštevajte rok uporabe mleka, ki ga uporabljate.
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POZOR
Klice v surovem mleku
Klice v surovem mleku lahko ogrozijo zdravje.

a) Ne uporabljajte surovega mleka.

b) Uporabljajte samo pasterizirano ali trajno mleko.

OBVESTILO
Pokvarjeno mleko
Mleko se lahko pokvari zaradi nezadostnega hlajenja ali higiene.

a) Uporabljajte samo predohlajeno mleko (2-5 °C).

b) Mleko shranjujte v hladilni enoti samo v času njenega delovanja. Izven ča-
sa delovanja hladilne enote, npr. čez noč, shranjujte mleko v hladilniku.

c) Avtomat in hladilno enoto čistite enkrat dnevno.

d) Sesalne cevi, notranje strani posode za mleko in pokrova posode za mle-
ko se dotikajte samo s čistimi rokami ali pa nosite rokavice za enkratno
uporabo.

e) Pokrov posode s sesalno cevjo odlagajte samo na čisto površino.
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OBVESTILO
Nastajanje plesni
Če je aparat dolgo časa prazen, lahko nastane plesen.

a) Izklopite aparat.

b) Počakajte, da se aparat odtali.

c) Očistite aparat.

d) Vrata aparata pustite odprta.

OBVESTILO
Občuten dvig temperature
Če vrata za daljši čas odprete, se lahko temperatura v predalih aparata obču-
tno dvigne.

a) Vrata aparata odprite le za toliko časa, kot je treba.

OBVESTILO
Poškodba aparata
Priključni kabli se lahko zaradi prekomernega vleka poškodujejo.

Vdor tekočine lahko vodi do okvare.
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Neprimerno mesto postavitve lahko vodi do okvare.

a) Nikoli ne vlecite za priključne kable.

b) Priključne kable napeljite tako, da se preko njih ni mogoče spotakniti.

c) Za čiščenje ne uporabljajte vodnega curka ali parnega čistilnika.

d) Aparat zaščitite pred vremenskimi vplivi, kot so dež, zmrzal ali neposre-
dna sončna svetloba.

e) Aparat postavite samo na ravno in stabilno podlago.

Imate vprašanja, ki niso navedena v teh navodilih? Takoj se obrnite na lokalno
službo za pomoč strankam, službo za pomoč strankam Franke ali podjetje
Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.
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2 OBSEG DOBAVE
Opis izdelka Številka izdelka

SU03 (FCS4081)

Merilna posoda 560.0597.258
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3 UPORABA

3.1 Namestitev
Aparat lahko montira samo pooblaščeno osebje podjetja Franke.

Naloge
– Razpakiranje aparata
– Preverite, ali je za aparatom na voljo dovolj prostora (0 mm)
– Preverite električni priključek
– Priključitev povezovalne napeljave in povezovalnih cevi
– Pritrdite aparat
– Priključitev električnega napajanja
– Vklop aparata
– Zagon aparata z avtomatom za kavo

3.2 Funkcija
Hladilna enota je namenjena samo za hlajenje mleka za pripravo kave v avto-
matu za kavo Franke. Uporabljajte samo predohlajeno mleko (2-5 °C).

Hladilna enota ima naslednje funkcije:

– Hlajenje mleka
– Zaščita pred nepooblaščenim dostopom z vrati z zaklepanjem

3.3 Upravljanje in nega
Redno čiščenje je pogoj za nemoteno in varno uživanje mlečnih napitkov.

V poglavju Čiščenje v navodilih za uporabo vašega avtomata za kavo najdete
podrobne informacije o postopku čiščenja.
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Čiščenje
Sistem za mleko čistite redno oz. ko to zahteva avtomat za kavo. Aparat in
njegove dele očistite s toplo vodo in blagim čistilom. Za sušenje uporabite su-
ho krpo ali pustite, da se posuši na zraku. Ne uporabljajte vročega zraka.

Dnevno čistite:

• notranjost, notranjo stran vrat in vratno tesnilo

• posodo za mleko

• sesalno cevko

3.4 Motnje
Če pride do motnje, se na zaslonu avtomata za kavo prikaže sporočilo o napa-
ki. Sporočila o napakah vsebujejo informacije o vzroku in navodila, kako
odpraviti motnjo.
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4 PRENEHANJE UPORABE,
TRANSPORT, ODSTRANJEVANJE

4.1 Prenehanje uporabe, transport, skladiščenje
– Izpraznite aparat
– Očistite aparat
– Zavarujte aparat, da se ne prevrne, in ga ne postavljajte postrani
– Uporabite ustrezno embalažo za transport in skladiščenje
– Upoštevajte okoljske pogoje, navedene v tehničnih podatkih

4.2 Odstranjevanje
Avtomat je skladen z evropsko Direktivo 2012/19/ES o odpadni elektronski
in električni opremi (OEEO) in se je ne sme odlagati med gospodinjske odpad-
ke.

Elektronske dele odlagajte ločeno.

Dele iz umetne mase odstranjujte v skladu z njihovimi oznakami.
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5 TEHNIČNI PODATKI
Vrsta aparata SU03 (FCS4081)

Dimenzije: širina/višina/globina (mm) 200/445/466

Teža (kg) Pribl. 14,5

Količina polnjenja posode za mleko (l) 3

Količina polnjenja hladilnega sredstva
R600a (izobutan) (g)

13

Hladilna temperatura (°C) 2,0-5,0

Klimatski razred T/5 tropska klima

Primerno za delovanje pri temperaturi
okolja 16-43 °C

Okoljski pogoji Vlažnost zraka: maks. 80 %

Temperatura okolja za delovanje (°C):
10-32

5.1 Električni priključni podatki
Napetost Omrežni priklju-

ček
Poraba toka (naj-
večja)

Varovalka Frekvenca

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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