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Lue käyttöohjekirja ennen kuin alat käyttää laitetta.

Säilytä tämä ohjekirja laitteen yhteydessä ja luovuta se seuraavalle
käyttäjälle, jos myyt tai luovutat laitteen eteenpäin.
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1 TURVALLISUUSOHJEET

1.1 Tarkoituksenmukainen käyttö
– Jääkaappi on tarkoitettu ainoastaan maidon ja valmisjuomien pitämiseen

kylmänä valmistettaessa juomia Franke-kahviautomaatilla.
– Käytä vain esijäähdytettyä maitoa ja valmisjuomia.
– Poista maito ja valmisjuomat jääkaapista, kun yksikkö ei ole käytössä.

Säilytä maito ja valmisjuomat tarkoitukseen sopivassa tavallisessa jääkaa-
pissa.

– Käytä ainoastaan suositusten mukaisia puhdistusaineita. Muista puhdis-
tusaineista voi jäädä jäämiä maito- ja juomajärjestelmään.

– Jääkaappi on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa.
– Huomioi mukana toimitettu vaatimustenmukaisuusvakuutus.

1.2 Kielletty käyttö
– Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta.
– Lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai

henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla on puutteel-
liset kokemukset ja tiedot laitteen käytöstä, saavat
käyttää laitetta ainoastaan valvonnan alaisina tai hei-
dän turvallisuudestaan vastaavan henkilön antaman
riittävän opastuksen jälkeen. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella.

– Laite ei sovellu astiapyyhkeiden tai muiden pyyhkeiden kuivaamiseen.
Kuppeja ei tarvitse peittää lämmittämistä varten pyyhkeellä.

– Laitteessa ei saa käyttää eikä säilyttää alkoholipitoisia, palavia tai räjäh-
dysvaarallisia aineita eikä suihkepulloja.
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– Älä säilytä tai käytä jääkaapissa mitään sähkölaitteita.
– Älä käytä laitetta:

– Jos et ole perillä sen toiminnoista

– Jos laite, sen virtajohto tai liitäntäjohdot ovat vaurioituneet

– Jos laitetta ei ole puhdistettu tai täytetty asianmukaisesti

– Jos laitteen kannet, sivuseinät jne. puuttuvat tai niitä ei ole asennettu

1.3 Turvallisuusohjeiden selitys
Ihmisten ja omaisuuden suojaamiseksi on noudatettava turvallisuusohjeita.

Symboli ja huomiosana kertovat vaaran vakavuudesta.

VAROITUS
VAROITUS merkitsee mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos sitä ei
vältetä, seurauksena voi olla erittäin vakava loukkaantuminen tai
jopa kuolema.

HUOMIO
HUOMIO merkitsee mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos sitä ei väl-
tetä, seurauksena voi olla lievä tai vähäinen loukkaantuminen.

HUOMAUTUS
HUOMAUTUS viittaa laitevaurioiden riskiin.
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1.4 Käyttöön liittyviä vaaroja

VAROITUS
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara
Vaurioituneet virtajohdot, kaapelit ja pistokkeet voivat aiheuttaa sähköiskun.

a) Älä liitä vaurioituneita virtajohtoja, kaapeleita tai pistokkeita sähköverk-
koon.

b) Vaihda vaurioituneet virtajohdot, kaapelit ja pistokkeet. 
Ota yhteys huoltoteknikkoon, jos verkkojohto on kiinteästi asennettu. Ti-
laa käyttöön uusi, alkuperäinen virtajohto, jos virtajohtoa ei ole asennettu
kiinteästi.

c) Varmista, että laite ja virtajohto eivät ole kuumien pintojen, esimerkiksi
kaasu- tai sähkölieden tai uunin, lähellä.

d) Varmista, että virtajohto ei ole puristuksissa tai hankaudu teräviä reunoja
vasten.

e) Kun irrotat laitteen sähköverkosta, vedä aina vain pistokkeesta, älä joh-
dosta.

VAROITUS
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara
Laitteen sisään pääsevä neste tai kosteus ja vuodot voivat aiheuttaa sähköis-
kun.

a) Älä kohdista laitteeseen neste- tai höyrysuihkua.

b) Älä kaada nesteitä laitteen päälle.

c) Älä upota laitetta nesteeseen.

d) Älä irrota laitetta sähköverkosta kostein käsin.
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e) Kytke laite irti sähköverkosta, jos laitteessa on vuoto tai jos sen sisään
pääsee nesteitä tai kosteutta.

VAROITUS
Sähköiskun aiheuttama hengenvaara
Väärin suoritetut sähkölaitteisiin kohdistetut työt, korjaukset ja huoltotoimen-
piteet voivat johtaa sähköiskuun.

a) Anna sähköosien korjaukset aina sellaisen huoltoteknikon tehtäviksi, joka
käyttää alkuperäisiä varaosia.

b) Jätä huoltotöiden suorittaminen aina valtuutetuille henkilöille, joilla on
vastaava pätevyys.

VAROITUS
Tulipalo- ja räjähdysvaara
Kylmäaine R600a on helposti syttyvää. Ulos valuva aine aiheuttaa tulipalo- ja
räjähdysvaaran.

a) Varmista jääkaappia kuljetettaessa ja paikalleen asennettaessa, että kyl-
mäainekierron osat eivät vaurioidu.

b) Tämän laitteen saa syttymisvaaran vähentämiseksi asentaa vain Franken
valtuuttama ammattilainen.

c) Laitteen asennuspaikan pitää olla riittävän tilava.

d) Varmista, että laitteen ilmanvaihtoaukot ovat aina vapaat eikä niitä ole
peitetty.

e) Huoltotöitä saa tehdä vain ammattitaitoinen huoltohenkilökunta.

f) Älä käytä laitetta, jossa on näkyviä vaurioita.

g) Älä käytä sulatusprosessin nopeuttamiseen mekaanisia tai muita apuväli-
neitä, jotta vältät kylmäainekierron vaurioitumisen.
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h) Älä käytä jääkaapin puhdistukseen vesisuihkua tai mitään haitallisia ainei-
ta.

i) Älä altista jääkaappia lämmönlähteille.

j) Jos jääkaapissa on toimintahäiriö, kytke laite irti sähköverkosta.

k) Jos kylmäainetta pääsee poistumaan laitteesta, vältä avotulta, poista kaik-
ki palavat esineet laitteesta ja tuuleta huone välittömästi.

l) Käytä tulipalon sattuessa jauhesammutinta.

VAROITUS
Tulipalovaara
Virtajohdon ylikuormituksesta johtuva kuumeneminen voi saada aikaan tulipa-
lon.

a) Älä käytä laitteen sähköliitäntään haaroituspistorasioita, moninapapistor-
asioita tai jatkojohtoja.

VAROITUS
Palovammavaara
Kuppialustan kuumennuspinta voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

a) Älä koske kuppialustan kuumaan kuumennuspintaan.

b) PALOVAMMAN SATTUESSA: jäähdytä loukkaantunut kohta välittömästi ja
ota palovamman asteesta riippuen yhteys lääkäriin.

c) Älä aseta mitään palavaa kuppialustan kuumalle kuumennuspinnalle.
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HUOMIO
Puhdistusaineista johtuva ärsytys
Puhdistustabletit, maitojärjestelmän puhdistusaineet ja kalkinpoistoaineet voi-
vat ärsyttää silmiä tai ihoa.

a) Huomioi puhdistusaineiden etikettien sisältämät vaaralausekkeet.

b) Vältä aineiden joutumista silmiin tai iholle.

c) Pese kädet kun olet käsitellyt puhdistusaineita.

d) Puhdistusaineita ei saa joutua juomiin.

HUOMIO
Pilaantunut maito ja valmisjuomat
Pilaantunut maito ja valmisjuomat voivat aiheuttaa terveysriskin.

a) Käytä ainoastaan tuoretta, jäähdytettyä maitoa ja valmisjuomia.

b) Noudata maidon ja valmisjuomien säilytysvaatimuksia.

c) Huomioi käyttämäsi maidon ja valmisjuomien viimeinen käyttöpäivä.

HUOMIO
Raakamaidossa olevat itiöt
Raakamaidossa olevat itiöt voivat vaarantaa terveyden.

a) Älä käytä raakamaitoa.

b) Käytä vain pastöroitua tai pitkään säilyvää UHT-maitoa.
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HUOMAUTUS
Laitteen vaurioituminen
Vetorasitus voi aiheuttaa vaurioita liitäntäjohtoihin.

Laitteen sisään tunkeutuva kosteus voi aiheuttaa vaurioita.

Virheellinen sijoituspaikka voi johtaa vaurioihin.

a) Älä koskaan vedä liitäntäjohdoista.

b) Sijoita liitäntäjohdot siten, ettei niistä aiheudu kompastumisvaaraa.

c) Älä käytä puhdistukseen vesi- tai höyrysuihkua.

d) Suojaa laite sään vaikutuksilta, kuten sateelta, pakkaselta ja suoralta au-
ringonpaisteelta.

e) Sijoita laite aina tasaiselle ja vakaalle alustalle.

HUOMAUTUS
Pilaantunut maito ja valmisjuomat
Riittämätön jäähdytys tai heikko hygienia voi johtaa valmisjuomien ja maidon
pilaantumiseen.

a) Käytä vain esijäähdytettyä maitoa ja valmisjuomia (2,0-5,0 °C).

b) Säilytä maitoa ja valmisjuomia jääkaapissa ainoastaan laitteen käytön ai-
kana. Säilytä maitoa ja valmisjuomia tavallisessa jääkaapissa, kun laitetta
ei käytetä – esimerkiksi öisin.

c) Puhdista laite ja jääkaappi kerran päivässä.

d) Kosketa imuputkea, säiliön sisäpintaa ja kantta vain puhtailla käsillä tai
käytä kertakäyttökäsineitä.

e) Aseta säiliön kansi ja imuletku aina vain puhtaalle pinnalle.
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HUOMAUTUS
Homeen muodostuminen
Jos laite on pidemmän aikaa tyhjänä, siihen voi muodostua hometta.

a) Kytke laite pois päältä.

b) Anna laitteen sulaa.

c) Puhdista laite.

d) Jätä laitteen ovi auki.

HUOMAUTUS
Merkittävä lämmönnousu
Jos ovi on pidemmän aikaa auki, lämpötila voi nousta merkittävästi laitteen lo-
keroissa.

a) Pidä laitteen ovi avoinna vain tarvittavan ajan.

Onko sinulla kysymyksiä, joihin et löydä apua tästä käyttöohjekirjasta? Älä
epäröi ottaa yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukumppaniimme, Franke-asia-
kaspalveluun tai Aarburgissa sijaitsevaan Franke Kaffeemaschinen AG:hen.
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2 TOIMITUSLAAJUUS
Toimituslaajuus voi vaihdella laitekokoonpanosta riippuen. Lisälaitteita voi
hankkia paikalliselta myyntiedustajalta tai suoraan FRANKE Kaffeemaschinen
AG -yritykseltä Aarburgista.

Tuotenimike Tuotenumero
SU12/UT12 (FCS4053)

Dokumenttikansio (SU12/UT12) 560.0006.438

SU12/UT12 FM EC:

4 Maitosäiliötä 4,5 l

tai

2 Maitosäiliötä 12 l

560.0595.536

560.0006.305

SU12/UT12 FM EC:

1 Puhdistussäiliö

tai

2 Puhdistussäiliötä

560.0505.698

560.0603.494

SU12/UT12 FM CM:

4 Maitosäiliötä 4,5 l

tai

2 Maitosäiliötä 12 l

560.0594.418

560.0006.312

4 Tuotesäiliötä 4,5 l

(SU12/UT12 FM CM 2OM)

560.0594.418
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Tuotenimike Tuotenumero
Kääntöadapteri

(SU12/UT12 FM CM (2OM))

560.0006.338

Jakaja 560.0006.637

Lankakori

(lisävaruste malliin SU12/UT12 FM CM) (USA)

560.0651.743

Letkusarja maitopussille

(lisävaruste malliin SU12/UT12 FM CM) (USA)

560.0664.869
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3 KÄYTTÖ

3.1 Asennus
Laitteen saa asentaa vain Franken valtuuttama ammattilainen.

3.2 Toiminta
Jääkaappi on tarkoitettu ainoastaan maidon tai muiden tuotteiden (valmisjuo-
mat, kuten esim. Cold Brew) pitämiseen kylmänä valmistettaessa juomia Fran-
ke-kahviautomaatilla SB1200. Käytä vain esijäähdytettyä maitoa tai tuotteita
(2-5 °C).

Jääkaapissa on seuraavat toiminnot:

– Maidon ja valmisjuomien pitäminen kylminä
– Maidon ja muiden tuotteiden lämpötilan näyttö
– Jäähdytyslämpötilan säätö
– Täyttömäärien valvonta käytettäessä Franken maito- ja valmisjuomasäili-

öitä
– Kuppien ja lasien esilämmitys kuumennetulla kuppialustalla lämpien juo-

mien valmistusta varten (jos jääkaappi sijaitsee kahviautomaatin vieressä)
– Luvattoman käytön esto lukittavalla ovella

3.3 FoamMasterin toiminta
FoamMasterissa on lisäksi seuraavat toiminnot:

– Maidon lämmittäminen juomia varten
– Maitovaahdon valmistaminen
– Maitojärjestelmän automaattinen puhdistus
– Täyttötasojen automaattinen valvonta
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3.4 Jääkaapin komponentit
Laite on saatavana erilaisilla varusteilla ja eri malleina. Kuvat ovat viitteellisiä,
varsinainen tuote voi olla erilainen.

1

3

4

5

6

2

7

8

1 Jääkaapin virtakytkin 2 Lämpötilanäyttö ja lämpötilan säätö

3 Maidon laskun/puhdistuksen valitsin 4 Kuumennetun kuppialustan virtakytkin (SU12)

5 Puhdistuspatruuna 6 Maito-/tuotesäiliö (1 x 12 l tai 2 x 4,5 l)

7 Kääntöadapteri (maidon lasku/puhdistus) 8 Kuumennettu kuppialusta (SU12)
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Varustus

HUOMAUTUS
Jos jääkaappi sijoitetaan tiskin alle, kuumennettu kuppialusta on pysyvästi de-
aktivoitu.

– Puoliautomaattinen tai automaattinen puhdistusjärjestelmä (mallista riip-
puen)

– Voidaan liittää kahviautomaatin vasemmalle tai oikealle puolelle tai sen al-
le

– Suljettava
– Kuumennettu kuppialusta (SU12)

Mallit
– SU12 12 litran maitosäiliöllä
– SU12 2:lla 4,5 litran maitosäiliöllä 2 maitolajin käyttöön
– SU12 FM CM 2OM 2:lla 4,5 litran tuotesäiliöllä 2 maitolajin (maito ja mai-

tojuoma) tai 1 maitolajin ja yhden muun tuotteen (esim. Cold Brew) erilli-
seen käyttöön

– SU12 Twin 2:lla 4,5 litran maitosäiliöllä kahden kahviautomaatin liittämi-
seksi

– UT12-FM Tiskin alle sijoitettava jääkaappi 12 litran maitosäiliöllä
– SU12-FM-Twin Tiskin alle sijoitettava jääkaappi 2:lla 4,5 litran maitosäi-

liöllä 2 kahviautomaatin liittämiseksi
– MU (asennus tiskin alle)
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3.5 Käyttö ja hoito

VAROITUS
Palovammavaara
Kuppialustan kuumennuspinta voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

a) Älä koske kuppialustan kuumaan kuumennuspintaan.

b) PALOVAMMAN SATTUESSA: jäähdytä loukkaantunut kohta välittömästi ja
ota palovamman asteesta riippuen yhteys lääkäriin.

c) Älä aseta mitään palavaa kuppialustan kuumalle kuumennuspinnalle.

HUOMIO
Puhdistusaineista johtuva ärsytys
Puhdistustabletit, maitojärjestelmän puhdistusaineet ja kalkinpoistoaineet voi-
vat ärsyttää silmiä tai ihoa.

a) Huomioi puhdistusaineiden etikettien sisältämät vaaralausekkeet.

b) Vältä aineiden joutumista silmiin tai iholle.

c) Pese kädet kun olet käsitellyt puhdistusaineita.

d) Puhdistusaineita ei saa joutua juomiin.

HUOMIO
Pilaantunut maito ja valmisjuomat
Pilaantunut maito ja valmisjuomat voivat aiheuttaa terveysriskin.

a) Käytä ainoastaan tuoretta, jäähdytettyä maitoa ja valmisjuomia.

b) Noudata maidon ja valmisjuomien säilytysvaatimuksia.
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c) Huomioi käyttämäsi maidon ja valmisjuomien viimeinen käyttöpäivä.

HUOMIO
Raakamaidossa olevat itiöt
Raakamaidossa olevat itiöt voivat vaarantaa terveyden.

a) Älä käytä raakamaitoa.

b) Käytä vain pastöroitua tai pitkään säilyvää UHT-maitoa.

HUOMAUTUS
Kompressorivaurio
Kompressoriöljy voi jähmettyä liian matalassa ympäristölämpötilassa, jolloin
seurauksena voi olla riittämätön voitelu ja kompressorin vaurioituminen.

a) Huolehdi siitä, että sallittuja ympäristön lämpötiloja noudatetaan. Tiedot
ilmastoluokista löydät tyyppikilvestä ja teknisistä tiedoista.

HUOMAUTUS
Pilaantunut maito ja valmisjuomat
Riittämätön jäähdytys tai heikko hygienia voi johtaa valmisjuomien ja maidon
pilaantumiseen.

a) Käytä vain esijäähdytettyä maitoa ja valmisjuomia (2,0-5,0 °C).

b) Säilytä maitoa ja valmisjuomia jääkaapissa ainoastaan laitteen käytön ai-
kana. Säilytä maitoa ja valmisjuomia tavallisessa jääkaapissa, kun laitetta
ei käytetä – esimerkiksi öisin.

c) Puhdista laite ja jääkaappi kerran päivässä.

d) Kosketa imuputkea, säiliön sisäpintaa ja kantta vain puhtailla käsillä tai
käytä kertakäyttökäsineitä.
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e) Aseta säiliön kansi ja imuletku aina vain puhtaalle pinnalle.

HUOMAUTUS
Merkittävä lämmönnousu
Jos ovi on pidemmän aikaa auki, lämpötila voi nousta merkittävästi laitteen lo-
keroissa.

a) Pidä laitteen ovi avoinna vain tarvittavan ajan.

HUOMAUTUS
Homeen muodostuminen
Jos laite on pidemmän aikaa tyhjänä, siihen voi muodostua hometta.

a) Kytke laite pois päältä.

b) Anna laitteen sulaa.

c) Puhdista laite.

d) Jätä laitteen ovi auki.

Jääkaapin puhdistus

Säännöllinen puhdistus takaa täydellisen ja turvallisen juomanautinnon. Kahvi-
automaatin käyttöohjekirjassa on lisäohjeet jääkaapin käyttöön, konfiguroin-
tiin, puhdistukseen ja hoitoon. Erillisestä puhdistusohjeesta löytyvät lisäksi tie-
dot irrotettavien komponenttien puhdistuksesta.

Puhdista maito-/juomajärjestelmä päivittäin tai kahviautomaatin kehotukses-
ta. Puhdista jääkaappi ja sen osat lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusai-
neella. Kuivaa kuivalla liinalla tai anna kuivua ilmassa. Älä käytä kuumailmaa.

Puhdista päivittäin:
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• sisätila, oven sisäpuoli, hylly ja oven tiiviste

• säiliöt

• imuletkut

• pistoliittimet

Kuppialustan puhdistus (SU12)

1. Kytke kuumennettu kuppi-
alusta pois päältä.

2. Odota, kunnes taso on jäähty-
nyt.

3. Puhdista jäähtynyt taso kos-
tealla mikrokuituliinalla. Käytä
karkean lian puhdistamiseen
mietoa pesuainetta.

3.6 Häiriöt
Häiriön sattuessa kahviautomaatin näyttöön ilmestyy vikailmoitus. Vikailmoi-
tukset sisältävät häiriön syytä ja korjausta koskevia tietoja.
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4 KÄYTÖSTÄPOISTAMINEN,
KULJETUS, HÄVITTÄMINEN

4.1 Käytöstäpoistaminen, kuljetus, varastointi
– Tyhjennä laite
– Puhdista laite
– Estä laitteen putoaminen varotoimilla äläkä sijoita sitä viistoon asentoon
– Käytä kuljetukseen ja varastointiin sopivaa pakkausta
– Huolehdi teknisissä tiedoissa annettujen ympäristöolosuhteiden toteutu-

misesta

4.2 Hävittäminen
– Käyttämättömien puhdistusaineiden hävittämisessä on noudatettava puh-

distusaineiden etiketeissä olevia ohjeita.
– Käänny käytetyn kylmäaineen turvallista hävittämistä varten paikallisten

jätehuoltopisteiden puoleen. Kylmäainetta koskevat tiedot löytyvät tyyppi-
kilvestä.

Laite vastaa käytetyistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista (Waste Electrical and
Electronic Equipment − WEEE) annetun EU-direktiivin 2012/19/EU vaatimuk-
sia, eikä sitä saa hävittää normaalin talousjätteen mukana.

Elektroniikkaosat on hävitettävä erikseen.

Muoviosien hävittämisessä on noudatettava niissä olevia merkintöjä.
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5 TEKNISET TIEDOT
Laitetyyppi SU12/UT12 (FCS4053)

Mitat: leveys/korkeus/syvyys (mm) 340/540/475

Paino (kg) 25,7

Maito-/tuotesäiliön täyttömäärä (l) 12/2x4,5

Kylmäaineen R600a (isobutaani) täyttömäärä
(g)

12

Jäähdytyslämpötila (°C) 2,0-5,0

Ilmastoluokka 4

Sopii käytettäväksi ympäristön lämpötilassa
enintään 16-32 °C

Ympäriston lämpötila (°C) 16-32

Ilmankosteus (%) Maks. 80

5.1 Sähköliitäntää koskevat tiedot
Jännite Verkkoliitäntä Virranotto

(enint.)
Sulake Taajuus

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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