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Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy przeczytać in-
strukcję obsługi.

Przechowywać instrukcję w pobliżu urządzenia, a w przypadku sprzeda-
ży lub przekazania urządzenia przekazać ją kolejnemu użytkownikowi.
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1 ZAGROŻENIA PODCZAS
UŻYTKOWANIA

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Uszkodzone kable zasilające, przewody lub wtyczki mogą spowodować pora-
żenie prądem.

a) Nie podłączać uszkodzonych kabli zasilających, przewodów lub wtyczek
do prądu.

b) Wymienić uszkodzone kable zasilające, przewody lub wtyczki. 
Jeśli kabel zasilający jest zamontowany na stałe, należy skontaktować się
z technikiem serwisu. Jeśli kabel zasilający nie jest zamontowany na stałe,
zamówić i podłączyć nowy, oryginalny kabel zasilający.

c) Ekspres i kabel zasilający nie mogą znajdować się w pobliżu gorących po-
wierzchni, np. kuchenek gazowych, kuchenek elektrycznych lub piekarni-
ków.

d) Uważać, aby kabel zasilający nie został zakleszczony i nie ocierał się
o ostre krawędzie.

e) Wyłączając urządzenie z prądu, zawsze ciągnąć wyłącznie za wtyczkę i nie
za kabel.
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OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Wnikająca do urządzenia ciecz/wilgoć lub wycieki mogą spowodować poraże-
nie prądem.

a) Nigdy nie kierować strumienia cieczy lub pary na urządzenie.

b) Nie wylewać cieczy na urządzenie.

c) Nie zanurzać urządzenia w cieczy.

d) Nigdy nie wyłączać urządzenia z prądu wilgotnymi dłońmi.

e) W razie wycieku lub wnikania cieczy/wilgoci wyłączyć urządzenie z prądu.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Nieprawidłowo wykonane prace, naprawy lub prace serwisowe przy urządze-
niach elektrycznych mogą być przyczyną porażenia prądem.

a) Naprawy części elektrycznych może wykonywać wyłącznie serwisant przy
użyciu oryginalnych części zamiennych.

b) Wykonywanie prac serwisowych należy zlecać wyłącznie upoważnionym
osobom, posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
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OSTRZEŻENIE
Zagrożenie pożarem i wybuchem
Czynnik chłodniczy R600a jest łatwopalny. W przypadku wycieku występuje
zagrożenie pożarem i wybuchem.

a) Podczas transportu i montażu modułu chłodzącego należy zwrócić uwagę
na to, aby nie uszkodzić części obiegu czynnika chłodniczego.

b) Aby zmniejszyć ryzyko zapłonu, montaż może być przeprowadzony wy-
łącznie przez technika autoryzowanego przez Franke.

c) Miejsce montażu urządzenia musi mieć wystarczającą wielkość.

d) Upewnić się, że otwory wentylacyjne urządzenia są zawsze drożne i nie są
zakryte.

e) Prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifiko-
wany personel serwisowy.

f) Nie używać urzązenia, jeśli wykazuje ono oznaki uszkodzenia.

g) Nie używać żadnych mechanicznych ani innych środków wspomagania
procesu rozmrażania, aby zapobiec uszkodzeniu układu czynnika chłodni-
czego.

h) Nie myć modułu chłodzącego strumieniem wody ani środkami czyszczą-
cymi, które mogą go uszkodzić.

i) Nie wystawiać modułu chłodzącego na działanie źródła ciepła.

j) W razie usterki odłączyć moduł chłodzący od zasilania.

k) W razie wycieku czynnika chłodniczego unikać otwartego ognia, usunąć
wszystkie materiały palne z urządzenia i natychmiast wywietrzyć pomiesz-
czenie.

l) W przypadku pożaru należy użyć gaśnicy proszkowej.
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OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru
W przypadku przeciążenia elektrycznego przyłączeniowy przewód sieciowy
może się zapalić pod wpływem rosnącej temperatury.

a) Do podłączania urządzenia do zasilania prądem nie używać listew zasilają-
cych, rozgałęziaczy i przedłużaczy.

PRZESTROGA
Podrażnienie środkiem czyszczącym
Tabletki do czyszczenia, środek do czyszczenia systemu mleka oraz odkamie-
niacz mogą powodować podrażnienia oczu lub skóry.

a) Należy przestrzegać wskazówek dotyczących zagrożeń na etykietach
środków czyszczących.

b) Należy unikać kontaktu z oczami i skórą.

c) W razie kontaktu ze środkiem czyszczącym umyć ręce.

d) Środki czyszczące nie mogą dostać się do napojów.

PRZESTROGA
Zepsute mleko
Zepsute mleko może być niebezpieczne dla zdrowia.

a) Używać tylko świeżego, schłodzonego mleka.

b) Przestrzegać warunków przechowywania mleka.

c) Przestrzegać daty przydatności do spożycia mleka.
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PRZESTROGA
Zarazki w surowym mleku
Zarazki w surowym mleku mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

a) Nie stosować surowego mleka.

b) Stosować wyłącznie mleko pasteryzowane lub mleko o przedłużonej trwa-
łości.

WSKAZÓWKA
Uszkodzenie urządzenia
Przewody przyłączeniowe mogą ulec uszkodzeniu na skutek pociągnięcia.

Przedostanie się wilgoci do wnętrza urządzenia może spowodować uszkodze-
nia.

Nieodpowiednie miejsce ustawienia może być przyczyną uszkodzenia.

a) Nigdy nie ciągnąć za przewody przyłączeniowe.

b) Przewody przyłączeniowe układać w taki sposób, aby nie groziły potknię-
ciem.

c) Nie myć urządzenia strumieniem wody ani myjką parową.

d) Chronić urządzenie przed wpływami atmosferycznymi, takimi jak deszcz,
mróz lub bezpośrednie nasłonecznienie.

e) Stawiać urządzenie wyłącznie na równym i stabilnym podłożu.
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WSKAZÓWKA
Zepsute mleko
Mleko może zepsuć się na skutek niedostatecznego chłodzenia lub nieprze-
strzegania zasad higieny.

a) Należy używać tylko schłodzonego wcześniej mleka (2-5 °C).

b) Mleko należy przechowywać w module chłodzącym tylko w czasie używa-
nia modułu. Gdy moduł chłodzący jest wyłączony, na przykład w nocy,
mleko należy przechowywać w lodówce.

c) Czyścić ekspres i moduł chłodzący raz dziennie.

d) Przewodu zasysającego, wnętrza pojemnika na mleko i jego pokrywy wol-
no dotykać wyłącznie czystymi dłońmi lub należy nosić rękawiczki jedno-
razowe.

e) Pokrywę pojemnika z przewodem zasysającym odkładać tylko na czyste
powierzchnie.

WSKAZÓWKA
Powstawanie pleśni
Jeżeli urządzenie stoi dłuższy czas puste, może tworzyć się pleśń.

a) Wyłączyć urządzenie.

b) Rozmrozić urządzenie.

c) Wyczyścić urządzenie.

d) Pozostawić drzwiczki urządzenia otwarte.
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WSKAZÓWKA
Znaczny wzrost temperatury
Jeżeli drzwiczki zostaną otworzone na dłuższy czas, może dojść do znacznego
wzrostu temperatury na półkach urządzenia.

a) Otwierać drzwiczki urządzenia jedynie na tak długo, jak to potrzebne.

Czy mają Państwo pytania lub problemy, które nie zostały omówione w niniej-
szej instrukcji? W takim przypadku prosimy o kontakt z lokalnym serwisem,
Biurem Obsługi Klienta Franke lub Franke Kaffeemaschinen AG w Aarburgu.
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2 UŻYTKOWANIE

2.1 Instalacja
Montaż może być przeprowadzony wyłącznie przez specjalistę autoryzowane-
go przez firmę Franke.

Zadania
– Rozpakowanie urządzenia
– Sprawdzenie wymaganej wolnej przestrzeni z tyłu (50 mm)
– Kontrola przyłącza elektrycznego
– Podłączenie przewodów i węży przyłączeniowych
– Mocowanie urządzenia
– Podłączenie zasilania elektrycznego
– Włączenie urządzenia
– Uruchomienie urządzenia z ekspresem do kawy

2.2 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
– Moduł chłodzący jest przeznaczony wyłącznie do bieżącego przechowy-

wania mleka w warunkach chłodniczych do przyrządzania kawy w ekspre-
sie do kawy firmy Franke.

– Należy używać tylko schłodzonego wcześniej mleka.
– Wyjąć mleko, jeśli moduł chłodzący nie będzie używany. Mleko przecho-

wywać w odpowiedniej lodówce.
– Stosować tylko zalecane środki czyszczące. Inne środki czyszczące mogą

pozostawiać resztki w systemie mleka.
– Moduł chłodzący jest przeznaczony wyłącznie do eksploatacji wewnątrz

pomieszczeń.
– Przestrzegać dołączonej deklaracji zgodności.
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2.3 Niedozwolone zastosowanie
– Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą korzystać

z urządzenia.
– Dzieci i osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycz-

nymi, sensorycznymi i emocjonalnymi lub bez do-
świadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub po po odpowiednim
przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo. Dzieci nie mogą używać urządzenia
do zabawy.

– W urządzeniu nie wolno stosować ani przechowywać produktów alkoholo-
wych, łatwopalnych, materiałów wybuchowych, ani też pojemników aero-
zolowych.

– Nie należy przechowywać ani używać urządzeń elektrycznych w module
chłodzącym.

Nie używać urządzenia w następujących przypadkach:

– w przypadku nieznajomości jego funkcji
– jeżeli urządzenie, kabel zasilający lub przewody przyłączeniowe są uszko-

dzone
– jeżeli urządzenie nie zostało wyczyszczone lub napełnione zgodnie z opi-

sem

2.4 Funkcja
Moduł chłodzący jest przeznaczony wyłącznie do bieżącego przechowywania
mleka w warunkach chłodniczych w celu przyrządzania kawy w ekspresie do
kawy firmy Franke. Należy używać tylko schłodzonego wcześniej mleka (2-5
°C).

Moduł chłodzący posiada następujące funkcje:
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– Przechowywanie mleka w warunkach chłodniczych
– Monitorowanie poziomu napełnienia mlekiem
– Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych przez zamykane

drzwiczki

2.5 Funkcja FoamMaster
FoamMaster posiada dodatkowo następujące funkcje:

– Podgrzewanie mleka do napojów
– Spienianie mleka
– Automatyczne czyszczenie systemu mleka
– Automatyczne monitorowanie poziomów napełnienia

2.6 Obsługa i konserwacja
Regularne czyszczenie jest niezbędnym warunkiem niezakłóconego i bezpiecz-
nego spożywania napojów z mlekiem.

Rozdział Czyszczenie w instrukcji obsługi ekspresu do kawy zawiera szczegó-
łowe informacje na temat procesu czyszczenia.

Czyszczenie
System mleka czyścić codziennie lub po pojawieniu się odpowiedniego komu-
nikatu w ekspresie do kawy. Umyć urządzenie i jego elementy ciepłą wodą i
łagodnym środkiem czyszczącym. Do suszenia używać suchej ściereczki lub
pozostawić do wyschnięcia pod wpływem powietrza. Nie używać strumienia
gorącego powietrza.

Następujące części należy czyścić codziennie:

• wnętrze, strona wewnętrzna drzwiczek i uszczelka drzwiczek

• pojemnik na mleko

• przewód zasysający
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2.7 Usterki
W przypadku usterki na wyświetlaczu ekspresu do kawy pojawia się komuni-
kat o błędzie. Komunikaty o błędach zawierają informacje na temat przyczyny
i sposobu usunięcia usterki.

2.8 Wyłączenie z eksploatacji, transport,
przechowywanie

– Opróżnić urządzenie.
– Wyczyścić urządzenie.
– Zabezpieczyć urządzenie przed przewróceniem i nie ustawiać go pod sko-

sem.
– Do transportu i przechowywania używać odpowiedniego opakowania.
– Zapewnić warunki otoczenia określone w danych technicznych.

2.9 Utylizacja
– Przy utylizacji niezużytego środka czyszczącego przestrzegać informacji

podanych na etykiecie.
– W celu bezpiecznej utylizacji użytego czynnika chłodniczego należy zwró-

cić się do władz lokalnych. Tabliczka znamionowa zawiera informacje do-
tyczące czynnika chłodniczego.

Urządzenie jest zgodne z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Waste Electrical and Electronic
Equipment – WEEE) i nie wolno wyrzucać go do zwykłego pojemnika na śmie-
ci.

Elementy elektroniczne należy utylizować oddzielnie.

Elementy z tworzywa sztucznego należy utylizować zgodnie z ich oznaczeniem.
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W celu utylizacji skorzystać ze specjalnych punktów, zgodnie z obowiązujący-
mi normami. Jeśli urządzenie zostanie wycofane z eksploatacji, nie może być
wyrzucane jako odpad komunalny, lecz musi zostać oddane do punktu zbiórki.
Jest to sygnalizowane poniższym symbolem na etykiecie produktu:

Jeżeli urządzenie nie zostanie zutylizowane w prawidłowy sposób, może ono
spowodować szkody dla środowiska, ze względu na zawarte w nim substan-
cje. Czynnik chłodniczy znajdujący się wewnątrz urządzenia nie może przedo-
stać się do środowiska.

Nielegalna lub nieodpowiednia utylizacja może stanowić wykroczenie i być ka-
rana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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3 DANE TECHNICZNE
Typ urządzenia SU05 (FCS4048)

Emisje hałasu (dB(A)) < 70

Wymiary: szer./wys./głęb. (mm) 270/540/475

Masa (kg) 16-23

Pojemność pojemnika na mleko (l) 5

Poziom napełnienia czynnikiem chłodniczym
R600a (izobutan) (g)

12

Temperatura chłodzenia (°C) 2,0-5,0

Klasa klimatyczna 4/N

Nadaje się do pracy w temperaturze otoczenia
wynoszącej 16–32°C.

Temperatura otoczenia (°C) 10-32

Wilgotność powietrza (%) Maks. 80

3.1 Parametry elektryczne
Napięcie Przyłącze

sieciowe
Pobór prą-
du (maks.)

Moc
(maks.)

Bezpiecz-
nik

Częstotli-
wość

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
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