
BRUKSANVISNING
SU05

FCS4048

sv

Läs bruksanvisningen innan du arbetar med enheten.

Förvara bruksanvisningen vid enheten och lämna den vidare till nästa
användare om enheten säljs eller överlåts.
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1 FAROR VID ANVÄNDNINGEN

VARNING
Livsfara på grund av elstötar
Skadade nätkablar, ledningar eller kontakter kan leda till elstötar.

a) Anslut aldrig en skadad nätkabel, ledning eller kontakt till elnätet.

b) Byt ut skadade nätkablar, ledningar eller kontakter. 
Om nätanslutningskabeln är fastmonterad ska du kontakta servicetekni-
kern. Om nätkabeln inte är fastmonterad beställer och använder du en ny
nätkabel i originalutförande.

c) Se till att maskinen och nätkabeln inte kommer i närheten av heta ytor,
t.ex. gasspis, elspis eller ugn.

d) Se till att nätkabeln inte kläms eller skaver mot vassa kanter.

e) Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar bort apparaten från
elnätet.

VARNING
Livsfara på grund av elstötar
Vätska/fukt eller läckage som kommer in i apparaten kan leda till elstötar.

a) Rikta aldrig vätske- eller ångstrålar mot apparaten.

b) Häll aldrig vätska på apparaten.

c) Doppa aldrig apparaten i vätska.

d) Koppla aldrig bort apparaten från elnätet med våta händer.

e) Koppla från strömförsörjningen till apparaten vid läckage eller inträngan-
de vätska/fukt.
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VARNING
Livsfara på grund av elstötar
Felaktigt utförda arbeten, reparationer eller servicearbeten på elektriska sys-
tem kan leda till elstötar.

a) Elektriska delar får endast repareras av servicetekniker och måste bytas
mot originalreservdelar.

b) Service får endast utföras av behöriga personer med lämpliga kvalifikatio-
ner.
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VARNING
Brand- och explosionsrisk
Kylmediet R600a är mycket brandfarligt. Vid läckage består brand- och explo-
sionsrisk.

a) Säkerställ att inga delar på kylmedelskretsen är skadade när kylenheten
transporteras och installeras.

b) För att minska risken för antändning får monteringen av denna enhet gö-
ras av servicepersonal som auktoriserats av Franke.

c) Enhetens installationsplats måste vara tillräckligt stor.

d) Säkerställ att ventilationsöppningarna alltid är fria och inte dolda.

e) Underhållsarbeten får endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

f) Använd inte enheten om den visar tecken på skador.

g) Använd inte mekaniska eller liknande hjälpmedel som stöd under avfrost-
ningen för att förhindra skador på kylvätskekretsen.

h) Gör aldrig rent kylenheten med vattenstråle eller skadliga medel.

i) Utsätt inte kylenheten för varma källor.

j) Koppla bort kylenheten från strömförsörjningen vid en felfunktion.

k) Om kylmedel strömmar ut måste du undvika öppna lågor och ta bort allt
brännbart från enheten och ventilera omedelbart rummet.

l) Använd pulversläckare vid brand.
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VARNING
Brandrisk
Genom elektrisk överbelastning på nätsladden kan orsaka brand på grund av
värmeutveckling.

a) Använd inga uttagslister, grenuttag eller förlängningskablar när enheten
ansluts till strömförsörjningen.

OBSERVERA
Irritation på grund av rengöringsmedel
Rengöringstabletter, rengöringsmedel för mjölksystem och avkalkningsmedel
kan orsaka irritationer i ögonen eller på huden.

a) Beakta faroangivelserna på rengöringsmedelsetiketterna.

b) Undvik kontakt med ögon och hud.

c) Tvätta händerna efter kontakt med rengöringsmedel.

d) Det får inte komma rengöringsmedel i dryckerna.

OBSERVERA
Dålig mjölk
Dålig mjölk kan orsaka hälsorisker.

a) Använd endast färsk, kyld mjölk.

b) Följ lagringsvillkoren för mjölk.

c) Observera alltid sista förbrukningsdag för mjölken.
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OBSERVERA
Bakterier i opastöriserad mjölk
Bakterier i opastöriserad mjölk kan orsaka hälsorisker.

a) Använd inte opastöriserad mjölk.

b) Använd endast pastöriserad mjölk eller H-mjölk.

ANMÄRKNING
Skada på apparaten
Anslutningskablarna kan skadas på grund av dragbelastning.

Det kan uppstå skador om det kommer in fukt.

En olämplig uppställningsplats kan leda till skador.

a) Dra aldrig i anslutningskablarna.

b) Lägg anslutningskablarna så att ingen kan snubbla över dem.

c) Gör aldrig rent apparaten med vattenstråle eller ångtvätt.

d) Skydda apparaten mot regn, frost och direkt solljus.

e) Apparaten ska alltid stå på ett jämnt och stabilt underlag.
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ANMÄRKNING
Dålig mjölk
Otillräcklig kylning eller dålig hygien kan göra att mjölken blir dålig.

a) Använd endast kyld mjölk (2-5 °C).

b) Lagra endast mjölk i kylenheten under tiden som maskinen används. Lag-
ra mjölken i ett kylskåp när enheten inte används – t.ex. under natten.

c) Rengör maskinen och kylenheten minst en gång om dagen.

d) Tvätta händerna eller ta på dig engångshandskar innan du rör vid sugs-
langen, insidan av mjölkbehållaren och mjölkbehållarens lock.

e) Lägg endast behållarens lock med sugslangen på en ren yta.

ANMÄRKNING
Mögelbildning
Mögel kan bildas om apparaten lämnas tom under en längre tid.

a) Stäng av apparaten.

b) Avfrosta apparaten.

c) Rengör apparaten.

d) Lämna apparatens dörr öppen.

ANMÄRKNING
Avsevärd temperaturökning
Om dörren lämnas öppen under en längre tid kan det leda till en avsevärd
temperaturökning i apparatens fack.

a) Låt endast apparatens dörr vara öppen under den tid som krävs.
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Har du frågor som du inte hittar svaren på i denna bruksanvisning? Tveka inte
att kontakta din lokala kundtjänst, Franke-kundtjänst eller Franke Kaffe-
emaschinen AG i Aarburg.
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2 ANVÄNDNING

2.1 Installation
Monteringen får endast göras av servicepersonal som auktoriserats av Fran-
ke.

Uppgifter
– Packa upp apparaten
– Kontrollera att det finns tillräckligt fritt utrymme på baksidan (50 mm)
– Kontrollera anslutningen till elnätet
– Anslut anslutningskablar och anslutningsslangar
– Fäst apparaten
– Anslut strömförsörjningen
– Koppla in maskinen
– Ta apparaten i drift med kaffemaskinen

2.2 Avsedd användning
– Kylenheten är endast avsedd för kylning av mjölk i samband med tillag-

ning av kaffe i en kaffemaskin.
– Använd endast kyld mjölk.
– Ta ut mjölken när kylenheten inte används. Förvara mjölken i ett lämpligt

kylskåp.
– Använd endast rekommenderade rengöringsmedel. Andra rengöringsme-

del kan lämna kvar rester i mjölksystemet.
– Kylenheten är endast avsedd att användas inomhus.
– Observera försäkran om överensstämmelse som medföljer apparaten.



2 | Användning Franke Kaffeemaschinen AG

12 Bruksanvisning SU05

2.3 Icke avsedd användning
– Barn under 8 år får inte använda apparaten.
– Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk

eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och
kunskap får endast använda apparaten under upp-
sikt, eller efter adekvat instruktion av en person som
är ansvarig för deras säkerhet. Barn får inte leka
med maskinen.

– Alkohol, brännbara, explosiva ämnen och sprayburkar får inte användas
eller förvaras i apparaten.

– Lagra eller använd inga elektriska enheter i kylenheten.
Använd inte apparaten i följande fall:

– Du inte vet hur den fungerar.
– Apparaten, nätkabeln eller anslutningskablarna är skadade.
– Apparaten inte har rengjorts eller fyllts på rätt sätt.

2.4 Funktion
Kylenheten är endast avsedd för kylning av mjölk i samband med tillagning av
kaffe i en kaffemaskin. Använd endast kyld mjölk (2-5 °C).

Kylenheten har följande funktioner:

– Hålla mjölken kall
– Övervaka mjölknivån
– Skydda mot obehörig åtkomst med låsbar dörr

2.5 FoamMasters funktioner
FoamMaster har dessutom följande funktioner:
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– Värmer mjölken till dryckerna
– Skapar mjölkskum
– Rengöra mjölksystemet automatiskt
– Övervaka produktnivåerna automatiskt

2.6 Handhavande och skötsel
Regelbunden rengöring är en förutsättning för en ofördärvad och säker njut-
ning av mjölkdrycker.

Kapitlet Rengöring i bruksanvisningen till din kaffemaskin innehåller detalje-
rad information om rengöringsprocessen.

Rengöring
Gör rent mjölksystemet minst en gång om dagen eller när kaffemaskinen be-
gär det. Gör rent apparaten och apparatens delar med varmt vatten och milt
rengöringsmedel. Använd en torr trasa eller låt lufttorka. Avänd inte varmluft.

Rengör dagligen:

• Det invändiga utrymmet, insidan av dörren och dörrtätningen

• Mjölkbehållaren

• Sugslangen

2.7 Fel
I händelse av ett fel visas ett felmeddelande på kaffemaskinens display. Fel-
meddelandena innehåller information om orsaken till ett fel och hur det kan
åtgärdas.

2.8 Urdrifttagning, transport och lagring
– Töm apparaten
– Rengöra apparaten
– Se till att apparaten inte kan välta och snedställ den inte



2 | Användning Franke Kaffeemaschinen AG

14 Bruksanvisning SU05

– Använd en lämplig förpackning för transport och förvaring
– Se till att omgivningsvillkoren som beskrivs under Tekniska data följs

2.9 Avfallshantering
– Följ informationen på rengöringsmedlets etikett vid avfallshantering av

överblivet rengöringsmedel.
– Vänd dig till de lokala myndigheterna för en säker avfallshantering av an-

vänt kylmedel. Typskylten innehåller information om köldmedium.

Apparaten lyder under det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) och får
inte kastas tillsammans med hushållsavfallet.

Avfallshantera elektronikdelar separat.

Avfallshantera plastdelarna i enlighet med deras märkning.

Använd specialiserade anordningar för kassering i enlighet med tillämpliga
standarder. Om apparaten tas ur drift får den inte avfallshanteras som kom-
munalt avfall utan måste avfallshanteras som en separat samling. Detta visas
även på produktetiketten med nedanstående symbol:

Om apparaten inte avfallshanteras korrekt kan vissa ämnen i dess inre even-
tuellt orsaka miljöskador. Köldmediet får inte komma in i miljön.

Olaglig eller felaktig avfallshantering kan utgöra ett brott och kan bestraffas i
enlighet med tillämpliga lagar.
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3 TEKNISKA DATA
Apparattyp SU05 (FCS4048)

Buller (dB(A)) < 70

Mått: bredd/höjd/djup (mm) 270/540/475

Vikt (kg) 16-23

Fyllmängd mjölkbehållare (l) 5

Fyllmängd köldmedium R600a (Isobutan) (g) 12

Kyltemperatur (°C) 2,0-5,0

Klimatklass 4/N

Lämplig för användning i omgivningstemperatur
på 16–32 °C.

Omgivningstemperatur (°C) 10-32

Luftfuktighet (%) Max. 80

3.1 Elektriska anslutningsdata
Spänning Nätanslut-

ning
Strömför-
brukning
(max.)

Effekt
(max.)

Säkring Frekvens

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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Old Parkbury Lane,
Colney Street,
St Albans,
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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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