
BETJENINGSVEJLEDNING
SU12/UT12

FCS4053

da

Læs betjeningsvejledningen, inden der arbejdes på maskinen.

Opbevar vejledningen ved maskinen, og giv vejledningen videre til den
nye bruger, hvis maskinen sælges eller overlades til andre.
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1 FOR DIN EGEN SIKKERHEDS SKYLD

1.1 Bestemmelsesmæssig brug
– Køleenheden er udelukkende beregnet til at holde mælk og færdige drik-

kevarer kølige til tilberedning med en Franke-kaffemaskine.
– Brug kun allerede afkølet mælk og færdigdrikke.
– Fjern mælk og færdigdrikke, når køleenheden ikke bruges. Opbevar mælk

og færdigdrikke i et dertil egnet køleskab.
– Benyt kun de anbefalede rengøringsmidler. Andre rengøringsmidler kan

efterlade rester i mælke- og drikkesystemet.
– Køleenheden er udelukkende beregnet til indendørs drift.
– Bemærk den medfølgende overensstemmelseserklæring.

1.2 Forbudt brug
– Børn under 8 år må ikke betjene maskinen.
– Børn og personer med begrænsede fysiske, sensori-

ske eller mentale færdigheder, eller manglende erfa-
ring og viden, må kun anvende maskinen under op-
syn, eller efter en grundig træning af en sikkerheds-
ansvarlig person. Børn må ikke lege med maskinen.

– Maskinen er ikke beregnet til at tørre viskestykker eller andre klude i. For
at opvarme kopperne, må de ikke være dækket med en klud.

– Alkoholiske, brændbare, eksplosive stoffer eller spraydåser må ikke
anvendes eller opbevares i maskinen.

– Der må ikke opbevares eller anvendes elektriske enheder i køleenheden.
– Maskinen må ikke benyttes:

– Hvis du ikke er bekendt med funktionerne
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– Hvis maskinen, strømkablet eller tilslutningsledningen er beskadiget

– Hvis maskinen ikke er renset eller fyldt korrekt

– Når afdækninger, sidevægge osv. på enheden er defekte eller ikke er
monteret

1.3 Forklaring af sikkerhedsanvisninger
For at beskytte personer og genstande skal sikkerhedsanvisningerne overhol-
des.

Symbol og signalord angiver alvorsgraden af faren.

ADVARSEL
ADVARSEL betegner en mulig, overhængende fare. Hvis faren ik-
ke undgås, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG
FORSIGTIG betegner en mulig truende fare. Hvis den ikke undgås,
kan det medføre lette eller ringe kvæstelser.

BEMÆRK
BEMÆRK gør opmærksom på risici for maskinskader.
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1.4 Fare ved brug

ADVARSEL
Livsfare pga. elektrisk stød
Beskadigede strømkabler, ledninger eller stik kan resultere i elektrisk stød.

a) Du må ikke tilslutte et beskadiget strømkabel, ledning eller stik med
strømnettet.

b) Beskadigede strømkabler, ledninger eller stik skal udskiftes. 
Hvis nettilslutningsledningen er fast monteret, skal du kontakte en servi-
cetekniker. Bestil og anvend et nyt strømforsyningskabel, hvis strømforsy-
ningskablet ikke er fastmonteret.

c) Sørg for, at maskinen og strømforsyningskablet ikke befinder sig i nærhe-
den af varme overflader som f.eks. gas-, elkomfur eller ovn.

d) Sørg for, at strømforsyningskablet ikke er klemt inde eller gnides mod
skarpe kanter.

e) Når du skal afbryde maskinen fra strømnettet, må der udelukkende træk-
kes i stikket, og ikke i kablet.

ADVARSEL
Livsfare pga. elektrisk stød
Hvis der trænger væske/fugt eller lækager ind i maskinen, kan det resultere i
elektrisk stød.

a) Du må aldrig pege væske- eller dampstråler mod maskinen.

b) Der må ikke hældes væske på maskinen.

c) Maskinen må ikke nedsænkes i væske.

d) Maskinen må ikke afbrydes fra strømnettet med fugtige hænder.
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e) I tilfælde af lækager eller indtrængende væske/fugt, skal maskinen afbry-
des fra strømnettet.

ADVARSEL
Livsfare pga. elektrisk stød
Forkert udført arbejde, reparationer eller servicearbejde kan medføre elektrisk
stød.

a) Reparationer på de elektriske komponenter må kun udføres af en service-
tekniker og med originale reservedele.

b) Servicearbejde må kun udføres af autoriserede personer med relevante
kvalifikationer.

ADVARSEL
Risiko for brand og eksplosion
Kølemediet R600a er meget brandfarligt. Der er risiko for brand og eksplo-
sion, hvis det slipper ud.

a) Når køleenheden transporteres og installeres, skal det sikres, at ingen de-
le af kølemediekredsløbet bliver beskadiget.

b) For at reducere risikoen for antænding, må montering af enheden kun fo-
retages af en autoriseret fagperson fra Franke.

c) Enhedens installationsplacering skal være af tilstrækkelig størrelse.

d) Sørg for, at enhedens ventilationsåbninger ikke er afdækkede.

e) Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.

f) Anvend ikke enheden, hvis den har tegn på skade.

g) Brug ikke mekaniske eller andre midler til at hjælpe med afrimningspro-
cessen for at undgå at beskadige kølemiddelskredsløbet.
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h) Brug aldrig en vandstråle eller skadelige midler til rengøring af køleenhe-
den.

i) Sæt aldrig køleenheden på en varmekilde.

j) Afbryd køleenhedens strømforsyning ved fejlfunktion.

k) Hvis kølemiddel slipper ud, skal du undgå åben ild, fjerne alt brandfarligt
fra enheden og udlufte rummet med det samme.

l) Brug en pulverslukker i tilfælde af brand.

ADVARSEL
Brandfare
Elektrisk overbelastning af strømkablet kan forårsage brand som følge af
overophedning.

a) Brug ikke strømskinner, multistikdåser eller forlængerledninger til at til-
slutte enheden til strømforsyningen.

ADVARSEL
Fare for forbrænding
Kopvarmerens varmeplade kan resultere i forbrændinger eller en brand.

a) Kopvarmerens varmeplade må ikke berøres.

b) VED FORBRÆNDING: Skoldninger eller forbrændinger skal straks køles,
og alt efter kvæstelsens alvor skal der søges læge.

c) Der må ikke placeres brændbare genstande på kopvarmerens varme-
plade.
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FORSIGTIG
Irritation på grund af rensemi
Rensetabletter, rensemiddel til mælkesystemer og afkalkere kan irritere øjne
eller hud.

a) Se fareanvisningerne på rensemiddeletiketterne.

b) Undgå hud- og øjenkontakt.

c) Vask hænder efter kontakt med rengøringsmidler.

d) Der må ikke komme rensemiddel i drikke.

FORSIGTIG
Fordærvet mælk og færdigdrikke
Fordærvet mælk og fordærvede færdigdrikke kan udgøre en sundhedsfare.

a) Brug kun frisk, kølet mælk og færdigdrikke.

b) Overhold opbevaringsbetingelser for mælk og færdigdrikke.

c) Bemærk den anvendte mælks og de anvendte færdigdrikkes holdbarheds-
datoer.

FORSIGTIG
Bakterier i råmælk
Bakterier i råmælk kan medføres sundhedsfarer.

a) Brug ikke råmælk.

b) Benyt kun pasteuriseret eller holdbar mælk.
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BEMÆRK
Skader på maskinen
Tilslutningsledninger kan tage skade pga. trækbelastninger.

Indtrængende fugt kan medføre skader.

En uegnet placering kan medføre skader.

a) Træk aldrig i tilslutningsledningerne.

b) Tilslutningsledningerne installeres således, at de ikke kan udgøre en
snublefare.

c) Brug aldrig en vandstråle eller dampstråle til rensning.

d) Beskyt maskinen mod vejrpåvirkninger som regn, frost eller direkte sol-
stråler.

e) Maskinen må kun placeres på et plant, stabilt underlag.

BEMÆRK
Fordærvet mælk og færdigdrikke
Utilstrækkelig køling eller hygiejne kan gøre mælk og færdigdrikke dårlige.

a) Brug kun allerede afkølet mælk og færdigdrikke (2,0-5,0 °C).

b) Mælk og færdigdrikke må udelukkende opbevares i køleenheden i
driftsperioder. Uden for driftsperioderne – f.eks. om natten – skal mælk
og færdigdrikke opbevares i et køleskab.

c) Rens maskinen og køleenheden mindst én gang om dagen.

d) Sugeslangen, beholderens inderside og beholderlåget må kun berøres
med rene hænder, eller tag engangshandsker på.

e) Beholderens låg med sugeslangen må kun lægges på en ren overflade.
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BEMÆRK
Mugdannelse
Hvis maskinen efterlades tom i længere perioder, kan der dannes svamp.

a) Sluk for maskinen.

b) Lad maskinen afrime.

c) Rens maskinen.

d) Efterlad døren til maskinen åben.

BEMÆRK
Betydelig temperaturstigning
Hvis døren til maskinen står åben i længere tid, kan det resultere i en betyde-
lig temperaturstigning indvendigt i maskinen.

a) Åbn kun døren til maskinen i den tid det er nødvendigt.

Har du spørgsmål, der ikke besvares i denne vejledning? Du er meget velkom-
men til at kontakte din lokale kundeservicepartner, Frankes kundetjeneste el-
ler Franke Kaffemaschinen AG i Aarburg, Tyskland.
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2 LEVERINGSOMFANG
Alt efter enhedskonfigurationen kan leveringsomfanget afvige. Yderligere tilbe-
hør kan bestilles direkte hos din forhandler eller Franke Kaffeemaschinen AG i
Aarburg.

Varebetegnelse Varenummer
SU12/UT12 (FCS4053)

Manual sæt (SU12/UT12) 560.0006.436

SU12/UT12 FM EC:

4 mælkebeholder 4,5 liter

eller

2 mælkebeholder 12 liter

560.0595.536

560.0006.305

SU12/UT12 FM EC:

1 rensebeholder

eller

2 rensebeholder

560.0505.698

560.0603.494

SU12/UT12 FM CM:

4 mælkebeholder 4,5 liter

eller

2 mælkebeholder 12 liter

560.0594.418

560.0006.312

4 Mediebeholder 4,5 liter

(SU12/UT12 FM CM 2OM)

560.0594.418
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Varebetegnelse Varenummer
Vendeadapter

(SU12/UT12 FM CM (2OM))

560.0006.338

Adskillelsesskinne 560.0006.637

Metalkurv

(Ekstraudstyr til SU12/UT12 FM CM) (USA)

560.0651.743

Slangesæt til mælkepose

(Ekstraudstyr til SU12/UT12 FM CM) (USA)

560.0664.869
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3 ANVENDELSE

3.1 Installation
Det er kun en autoriseret fagperson fra Franke som må montere maskinen.

3.2 Funktion
Køleenheden er udelukkende beregnet til at holde mælk og andre medier
(færdigdrikke som f.eks. Cold Brew) kolde, som bruges til tilberedning af drik-
kevarer med en Franke-kaffemaskine SB1200. Anvend kun afkølet mælk eller
medier (2-5 °C).

Køleenheden har følgende funktioner:

– Sørg for at mælk og færdigdrikke holdes afkølet
– Vis temperatur for mælk og andre medier
– Indstil køletemperatur
– Vær opmærksom på påfyldningsniveauerne for Franke-beholderne når der

opfyldes mælk og færdigdrikke
– Forvarm kop og glas ved at placere dem på kophylden (hvis køleenheden

er placeret ved siden af kaffemaskinen)
– Sikre mod uautoriseret adgang vha. aflåselig dør

3.3 FoamMasterens funktion
FoamMaster har desuden følgende funktioner:

– Opvarmning af mælk til drikke
– Producering af mælkeskum
– Rens automatisk mælkesystemet
– Overvåg automatisk påfyldningsniveauerne
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3.4 Komponenter i køleenheden
Maskinen fås med forskelligt tilbehør og i forskellige udgaver. De viste billeder
tjener kun som reference, og det endelige produkt kan afvige fra disse bille-
der.

1

3

4

5

6

2

7

8

1 Tænd/sluk-kontakt til køleenhed 2 Temperaturindikator og temperaturregulering

3 Kontakt til mælketilførsel/rensning 4 Tænd/sluk-kontakt til opvarmet kophylde
(SU12)

5 Rensepatron 6 Mælke-/mediebeholder (1x12 L eller 2x4,5 L)

7 Vendeadapter (mælktilførsel/rensning) 8 Opvarmet kophylde (SU12)
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Udstyr

BEMÆRK
Hvis køleenheden placeres under disken, vil den opvarmede kophylde blive
permanent deaktiveret.

– Halvautomatisk eller automatisk rensesystem (afhængigt af udgave)
– Det er muligt med en tilslutning til venstre, højre eller under kaffemaski-

nen
– Kan låses
– Opvarmet kophylde (SU12)

Udgaver
– SU12 med 12-l mælkebeholder
– SU12 med 2 x 4,5-l-mælkebeholdere for brug af 2 mælketyper
– SU12 FM CM 2 OM med 2x 4,5 L mediebeholdere til en medieadskilt

anvendelse af 2 mælkesorter (mælk og mælkedrik), eller 1 mælkesort og
et andet medie (f.eks. Cold Brew)

– SU12 Twin med 2 x 4,5-l mælkebeholdere til tilslutning af 2 kaffemaski-
ner

– UT12 FM køleenhed til under disken med en mælkebeholder på 12 liter
– UT12 FM Twin køleenhed til under disken med 2x 4,5 liter mælkebehol-

dere til tilslutning af 2 kaffemaskiner
– MU (montering under disken)
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3.5 Betjening og pleje

ADVARSEL
Fare for forbrænding
Kopvarmerens varmeplade kan resultere i forbrændinger eller en brand.

a) Kopvarmerens varmeplade må ikke berøres.

b) VED FORBRÆNDING: Skoldninger eller forbrændinger skal straks køles,
og alt efter kvæstelsens alvor skal der søges læge.

c) Der må ikke placeres brændbare genstande på kopvarmerens varme-
plade.

FORSIGTIG
Irritation på grund af rensemi
Rensetabletter, rensemiddel til mælkesystemer og afkalkere kan irritere øjne
eller hud.

a) Se fareanvisningerne på rensemiddeletiketterne.

b) Undgå hud- og øjenkontakt.

c) Vask hænder efter kontakt med rengøringsmidler.

d) Der må ikke komme rensemiddel i drikke.

FORSIGTIG
Fordærvet mælk og færdigdrikke
Fordærvet mælk og fordærvede færdigdrikke kan udgøre en sundhedsfare.

a) Brug kun frisk, kølet mælk og færdigdrikke.

b) Overhold opbevaringsbetingelser for mælk og færdigdrikke.
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c) Bemærk den anvendte mælks og de anvendte færdigdrikkes holdbarheds-
datoer.

FORSIGTIG
Bakterier i råmælk
Bakterier i råmælk kan medføres sundhedsfarer.

a) Brug ikke råmælk.

b) Benyt kun pasteuriseret eller holdbar mælk.

BEMÆRK
Kompressorskader
Hvis omgivelsestemperaturen er for lav, kan viskøs kompressorolie medføre
utilstrækkelig smøring og skade på kompressoren.

a) Sørg for at overholde de tilladte omgivelsestemperaturer. Du kan finde in-
formation om klimaklasser på typeskiltet og i de tekniske data.

BEMÆRK
Fordærvet mælk og færdigdrikke
Utilstrækkelig køling eller hygiejne kan gøre mælk og færdigdrikke dårlige.

a) Brug kun allerede afkølet mælk og færdigdrikke (2,0-5,0 °C).

b) Mælk og færdigdrikke må udelukkende opbevares i køleenheden i
driftsperioder. Uden for driftsperioderne – f.eks. om natten – skal mælk
og færdigdrikke opbevares i et køleskab.

c) Rens maskinen og køleenheden mindst én gang om dagen.

d) Sugeslangen, beholderens inderside og beholderlåget må kun berøres
med rene hænder, eller tag engangshandsker på.
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e) Beholderens låg med sugeslangen må kun lægges på en ren overflade.

BEMÆRK
Betydelig temperaturstigning
Hvis døren til maskinen står åben i længere tid, kan det resultere i en betyde-
lig temperaturstigning indvendigt i maskinen.

a) Åbn kun døren til maskinen i den tid det er nødvendigt.

BEMÆRK
Mugdannelse
Hvis maskinen efterlades tom i længere perioder, kan der dannes svamp.

a) Sluk for maskinen.

b) Lad maskinen afrime.

c) Rens maskinen.

d) Efterlad døren til maskinen åben.

Rengøring af køleenhed

Regelmæssig rensning er en forudsætning for en klar og sikker nydelse af
drikke. I betjeningsvejledningen til din kaffemaskine finder du mere detaljere-
de oplysninger om betjening, konfiguration, rengøring og pleje af din køleen-
hed. De separate rengøringsinstruktioner beskriver også rengøringen af de af-
tagelige komponenter.

Rengør mælke-/drikkesystemet dagligt eller efter kaffemaskinens behov.
Rengør køleenheden og dens dele med varmt vand og mildt rengøringsmiddel.
Tør af med en tør klud, eller lufttør. Anvend ikke varmluft.
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Rengør dagligt:

• Det indvendige rum, hylder, dørens inderside og dørtætningen

• Beholder

• Sugeslange

• Stikforbindelser

Rengøring af kophylde (SU12)

1. Sluk for den opvarmede kop-
hylde.

2. Vent indtil hylden er afkølet.

3. Rengør den afkølede kophyl-
de med en fugtig mikrofiber-
klud. Ved grov tilsmudsning
anvendes et mildt rensemid-
del.

3.6 Fejl
Ved en fejl vil displayet på kaffemaskinen vise en fejlmeddelelse. Fejlmeddel-
elsen indeholder anvisninger til årsag og udbedring af en fejl.
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4 UDAFDRIFTSSÆTTELSE,
TRANSPORT, BORTSKAFFELSE

4.1 Udafdriftssættelse, transport, oplagring
– Tøm maskinen
– Rengøring af maskinen
– Sikr maskinen så den ikke kan vælge, og stil den ikke skråt
– Brug egnet emballage til transport og opbevaring
– Overhold de omgivelsesbetingelser, der er angivet i de tekniske data

4.2 Bortskaffelse
– For bortskaffelsen af ikke brugte rengøringsmidler gælder den informa-

tion, der står på etiketten.
– Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om sikker bortskaffelse af

det anvendte kølemiddel. Typeskiltet indeholder oplysninger om kølemid-
let.

Maskinen overholder EU-direktivet 2012/19/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) og må
ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet.

Elektroniske dele skal bortskaffes separat.

Bortskaf kunststofdele i henhold til deres mærkning.
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5 TEKNISKE DATA
Maskintype SU12/UT12 (FCS4053)

Dimensioner: bredde/højde/dybde (mm) 340/540/475

Vægt (kg) 25,7

Påfyldningsmængde for mælk-/mediebeholder
(l)

12/2x4,5

Påfyldningsmængde af kølemiddel R600a (Iso-
butan) (g)

12

Køletemperatur (°C) 2,0-5,0

Klimaklasse 4

Velegnet for betjening med en omgivelsestem-
peratur til maksimalt 16-32 °C

Omgivelsestemperatur (°C) 16-32

Luftfugtighed (%) Maks. 80

5.1 Elektriske tilslutningsdata
Spænding Strømtilslutning Strømforbrug

(max.)
Sikring Frekvens

100 V 1LNPE 1,7 A 10 A 50-60 Hz

110-127 V 1LNPE 1,7 A 10 A 60 Hz

220 V 1LNPE 0,8 A 10 A 50 Hz

220-240 V 1LNPE 0,8 A 10 A 50-60 Hz
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