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Enne seadmega töötamist lugege kasutusjuhend läbi.

Hoidke juhendit seadme juures ja andke juhend seadme müügil või
edasiandmisel selle järgmisele kasutajale edasi.
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1 OHUD KASUTAMISEL

HOIATUS
Eluohtlik elektrilöögi tõttu
Kahjustatud võrgukaablid, juhtmed või pistikud võivad esile kutsuda elektrilöö-
gi.

a) Ärge ühendage kahjustatud võrgukaableid, juhtmeid ega pistikuid voolu-
võrguga.

b) Asendage kahjustatud võrgukaablid, juhtmed või pistikud. 
Kui võrgukaabel on püsivalt monteeritud, siis võtke ühendust teenindus-
tehnikuga. Kui võrgukaabel ei ole püsivalt monteeritud, siis tellige uus ori-
ginaalvõrgukaabel ja kasutage seda.

c) Jälgige seda, et masin ja võrgukaabel ei asuks kuumade pealispindade,
nagu nt gaasipliidi, elektripliidi või ahju läheduses.

d) Jälgige seda, et võrgukaabel ei oleks kinni kiilunud ega hõõruks vastu te-
ravaid servi.

e) Tõmmake alati ainult pistikust ja mitte kaablist hoides, kui te seadme voo-
luvõrgust lahti ühendate.
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HOIATUS
Eluohtlik elektrilöögi tõttu
Seadmesse sissetungiv vedelik/niiskus või lekked võivad kutsuda esile elektri-
löögi.

a) Ärge kunagi suunake seadme peale vedeliku- ega aurujuga.

b) Ärge loksutage seadme peale vedelikke.

c) Ärge sukeldage seadet vedeliku sisse.

d) Ärge ühendage seadet kunagi märgade kätega vooluvõrgust lahti.

e) Ühendage lekke või sissetungiva vedeliku/niiskuse korral seade vooluvõr-
gust lahti.

HOIATUS
Eluohtlik elektrilöögi tõttu
Elektrilistel seadmetel asjatundmatult teostatud tööd, parandused või teenin-
dustööd võivad esile kutsuda elektrilöögi.

a) Laske elektriliste osade parandusi teha ainult teenindustehnikul originaal-
varuosi kasutades.

b) Laske teenindustöid läbi viia ainult vastavat kvalifikatsiooni omavatel voli-
tatud isikutel.
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HOIATUS
Tule- ja plahvatusoht
Külmaaine R600a on kergestisüttiv. Lekkimise korral tekib tule- ja plahvatus-
oht.

a) Tagage jahutusmooduli transportimisel ja ülespanekul, et ükski külmaaine
ringluse osa ei saaks kahjustada.

b) Süttimisohu vähendamiseks tohib selle seadme montaaži teha ainult
Franke poolt volitatud spetsialist.

c) Seadme ülespaneku koht peab olema piisava suurusega.

d) Tagage, et seadme õhutusavad oleksid alati vabad ja mitte kinni kaetud.

e) Hooldustöid tohib läbi viia ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal.

f) Ärge kasutage seadet, kui sellel ilmneb kahjustuste märke.

g) Ärge kasutage sulatamisprotsessi toetuseks mehaanilisi ega muid abiva-
hendeid, selleks et vältida külmaaine ringluse kahjustamist.

h) Ärge kasutage jahutusmooduli puhastamiseks veejuga ega kahjulikke va-
hendeid.

i) Ärge jätke jahutusmoodulit soojusallikate mõjuvälja.

j) Toimivushäire korral ühendage jahutusmoodul vooluvõrgust lahti.

k) Juhul kui külmaaine lekib, siis vältige avatud tuleleeke, eemaldage seadme
juurest kõik kergestisüttivad materjalid ja õhutage koheselt ruumi.

l) Tulekahju korral kasutage pulbertulekustutit.
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HOIATUS
Tulekahjuoht
Võrguühenduskaablite elektrilise ülekoormuse korral võib tekkida kuumuse
tõttu tulekahju.

a) Ärge kasutage seadme vooluvõrku ühendamiseks mitmepesalisi piken-
dusjuhtmeid, vargapesasid ega pikenduskaableid.

ETTEVAATUST
Puhastusvahendist tingitud ärritus
Puhastustabletid, piimasüsteemi puhastusvahend ja katlakivi eemaldi võivad
tekitada silmade või naha ärritusi.

a) Järgige puhastusvahendi etiketil olevaid ohutusjuhiseid.

b) Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga.

c) Kokkupuutel puhastusvahenditega peske käsi.

d) Puhastusvahendid ei tohi sattuda joogi sisse.

ETTEVAATUST
Riknenud piim
Riknenud piim võib ohustada tervist.

a) Kasutage ainult värsket jahutatud piima.

b) Pidage piima ladustamistingimustest kinni.

c) Jälgige kasutatava piima säilivuse kuupäeva.
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ETTEVAATUST
Toorpiimas olevad bakterid
Toorpiimas olevad bakterid võivad ohustada tervist.

a) Ärge kasutage toorpiima.

b) Kasutage ainult pastöriseeritud või säilivat piima.

JUHIS
Seadme kahjustuse oht
Tõmbekoormus võib ühendusvoolikuid kahjustada.

Sissetungiv niiskus võib põhjustada kahjustusi.

Ebasobiv paigalduskoht võib põhjustada kahjustusi.

a) Ärge mitte kunagi tõmmake ühendusvoolikutest.

b) Paigaldage ühendusvoolikud selliselt, et ei tekiks komistuskohtasid.

c) Ärge kasutage puhastamiseks veejuga ega aurpuhastit.

d) Kaitske seadet ilmastikumõjude eest nagu vihm, pakane või otsene päike-
sekiirgus.

e) Asetage seade ainult tasasele, stabiilsele aluspinnale.
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JUHIS
Riknenud piim
Ebapiisava jahutuse või hügieeni tõttu võib piim rikneda.

a) Kasutage ainult eelnevalt jahutatud piima (2-5 °C).

b) Hoidke piima jahutusmoodulis ainult tööaegadel. Hoidke piima väljaspool
tööaegu – nt öösel – külmkapis.

c) Puhastage masin ja jahutusmoodul üks kord päevas.

d) Puudutage sissetõmbevoolikut, piimanõu sisekülge ja piimanõu kaant ai-
nult puhastatud kätega või kandke ühekordselt kasutatavaid kindaid.

e) Asetage nõu kaas koos sissetõmbevoolikuga ainult puhtale pinnale.

JUHIS
Hallituse teke
Kui seade pikemat aega tühjalt seisab, siis võib tekkida hallitus.

a) Lülitage seade välja.

b) Laske seadmel sulada.

c) Puhastage seade.

d) Jätke seadme uks lahti.

JUHIS
Märgatav temperatuuri tõus
Kui uks pikemaks ajaks avatakse, siis võib seadme lahtrites tekkida märgatav
temperatuuri tõus.

a) Avage seadme ust ainult senikauaks kui see vajalik on.
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Kas teil on veel küsimusi, millele käesolevast juhendist vastust ei leidnud? Är-
ge viivitage võtmast ühendust oma kohaliku klienditeeninduspartneriga, Fran-
ke klienditeenindusega või ettevõttega Franke Kaffeemaschinen AG Aarburgis.
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2 KASUTAMINE

2.1 Paigaldamine
Montaaži tohib teha ainult Franke poolt volitatud spetsialist.

Ülesanded
– Pakkige seade lahti
– Kontrollige, et tagaküljel on vajalikust vabast ruumist (50 mm) kinni pee-

tud
– Kontrollige elektrilist võrguühendust
– Ühendage ühendustorud ja ühendusvoolikud
– Kinnitage seade
– Ühendage voolutoide
– Lülitage seade sisse
– Võtke seade koos kohvimasinaga kasutusele

2.2 Sihipärane kasutamine
– Jahutusmoodul on ette nähtud eranditult piima jahedana hoidmiseks, et

valmistada kohvi Franke kohvimasinaga.
– Kasutage ainult eelnevalt jahutatud piima.
– Võtke piim ära, kui jahutusmoodulit ei kasutata. Säilitage piima selleks

sobivas külmkapis.
– Kasutage ainult soovitatud puhastusvahendeid. Muud puhastusvahendid

võivad piimasüsteemi jätta jääke.
– Jahutusmoodul on mõeldud eranditult siseruumides käitamiseks.
– Järgige kaasasolevat vastavusdeklaratsiooni.
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2.3 Lubamatu kasutamine
– Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet kasutada.
– Lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimse-

te võimetega või ebapiisavate kogemuste ja ebapii-
savate teadmistega isikud tohivad seadet kasutada
ainult järelevalve all või pärast nende ohutuse eest
vastutava isiku poolset piisvat juhendamist. Lapsed
ei tohi seadmega mängida.

– Alkohoolseid, kergesti süttivaid, plahvatusohtlikke aineid või aerosoolibal-
loone ei tohi seadmes kasutada ega ladustada.

– Ärge hoiustage ega kasutage jahutusmoodulis elektrilisi seadmeid.
Ärge kasutage seadet järgmistel juhtudel:

– Kui funktsioonid pole teile tuttavad.
– Kui seade, võrgukaabel või ühendusjuhtmed on kahjustatud.
– Kui seade pole nõuetekohaselt puhastatud või täidetud.

2.4 Funktsioon
Jahutusmoodul on ette nähtud eranditult piima jahedana hoidmiseks, et val-
mistada kohvi Franke kohvimasinaga. Kasutage ainult eeljahutatud piima (2-5
°C).

Jahutusmoodulil on järgmised funktsioonid:

– Piima jahedana hoidmine
– Piima täitetaseme jälgimine
– Volitamata ligipääsu vastu kindlustamine lukustatava ukse abil

2.5 FoamMasteri funktsioon
FoamMasteril on lisaks järgmised funktsioonid:
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– piima soojendamine jookide jaoks
– piimavahu tegemine
– piimasüsteemi automaatne puhastamine
– täitetasemete automaatne jälgimine

2.6 Kasutamine ja hooldus
Regulaarne puhastamine on piimajookide muretu ja ohutu nautimise eeltingi-
museks.

Teie kohvimasina kasutusjuhendis olev peatükk Puhastamine sisaldab detail-
seid andmeid puhastamisprotsessi kohta.

Puhastamine
Puhastage piimasüsteemi iga päev või vastavalt üleskutsele kohvimasina
poolt. Puhastage seade ning seadme osad sooja vee ja pehmetoimelise pu-
hastusvahendi abil. Kuivatamiseks kasutage kuiva lappi või laske kuivada õhu
käes. Ärge kasutage kuuma õhku.

Puhastage iga päev:

• Siseruum, ukse sisekülg ja uksetihend

• Piimanõu

• Sissetõmbevoolik

2.7 Rikked
Tõrke korral kuvatakse kohvimasina ekraanile veateade. Veateated sisaldavad
juhiseid tõrke põhjuse ja kõrvaldamise kohta.

2.8 Käitusest kõrvaldamine, transportimine,
ladustamine

– Tühjendage seade
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– Puhastage seade
– Kindlustage seade ümberkukkumise vastu ja ärge asetage seda viltu
– Kasutage transportimiseks ja ladustamiseks sobivat pakendit
– Pidage kinni tehnilistes andmetes äratoodud ümbruskonna tingimustest

2.9 Jäätmekäitlus
– Pidage mitte kasutatud puhastusvahendi jäätmekäitlusel silmas etiketil

olevat teavet.
– Kasutatud külmaaine ohutuks jäätmekäitluseks pöörduge kohalike amet-

kondade poole. Tüübisilt sisaldab teavet jahutusvahendi kohta.

Seade vastab kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete Euroopa direktiivile
2012/19/EL (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) ja seda ei
tohi käidelda olmejäätmena.

Käidelge elektroonikaosasid eraldi.

Käidelge plastmassosad vastavalt neil olevale märgistusele.

Kasutage käitlemise jaoks spetsialiseeritud asutusi vastavalt kehtivatele stan-
darditele. Kui seade kasutuselt kõrvaldatakse, siis ei tohi seda käidelda olme-
jäätmena, vaid peab käitlema eraldi kogumina. Sellele viidatakse ka toote eti-
ketil oleva allpool toodud sümboliga:

Juhul kui seadet ei käidelda korrektselt, võib see oma sisemuses leiduvate
teatud ainete tõttu põhjustada võimalikke keskkonnakahjustusi. Sisalduv kül-
maaine ei tohi keskkonda sattuda.
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Ebaseaduslik või ebakorrektne jäätmekäitlus võib endast kujutada rikkumist
ning selle eest võidakse kehtivate seaduste kohaselt karistada.
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3 TEHNILISED ANDMED
Seadme tüüp SU05 (FCS4048)

Müraemissioonid (dB(A)) < 70

Mõõtmed: laius/kõrgus/sügavus (mm) 270/540/475

Kaal (kg) 16-23

Piimanõu täitekogus (l) 5

Külmaaine R600a (isobutaani) täitekogus (g) 12

Jahutustemperatuur (°C) 2,0-5,0

Kliimaklass 4/N

Sobib käitamiseks ümbruskonna temperatuuril
16–32 °C.

Keskkonnatemperatuur (°C) 10-32

Õhuniiskus (%) Max 80

3.1 Elektriühenduse andmed
Pinge Võrgu-

ühendus
Voolutarve
(max)

Võimsus
(max)

Kaitse Sagedus

100 V 1LNPE 0,54 A SU05 CM:
1350 W

15 A 50-60 Hz

120 V 1LNPE 0,7 A SU05 CM:
1440 W

15 A 60 Hz

220 V 1LNPE 0,35 A SU05 CM:
1950 W

10 A 50 Hz

220–240 V 1LNPE 0,35 A SU05 CM:
1950-2300 W

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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