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Olvassa el a kezelési útmutatót a készüléken történő munkavégzés
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Tartsa az útmutatót a készülék közelében, ill. a készülék értékesítése
vagy átadása esetén az útmutatót adja át a következő felhasználónak.
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1 AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

1.1 Rendeltetésszerű használat
– A hűtőegység kizárólag Franke kávéfőző géppel történő kávékészítéshez

szükséges tej és kész italok hűtésére használható.
– Csak előhűtött tejet és kész italokat használjon.
– Ha a hűtőegység nincs üzemben, távolítsa el belőle a tejet és a kész italo-

kat. A tejet és a kész italokat egy arra alkalmas hűtőszekrényben tárolja.
– Csak az ajánlott tisztítószereket használja. Más tisztítószerek használata

esetén nem szavatolható azok maradéktalan eltávolítása a tej- és ital-
rendszerből.

– A hűtőegység kizárólag beltéri használatra való.
– Vegye figyelembe a mellékelt megfelelőségi nyilatkozatot.

1.2 Nem megengedett használat
– A készüléket 8 év alatti gyermekek nem használhat-

ják.
– A készüléket gyermekek, valamint csökkent fizikai,

érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelke-
ző, illetve a készülék kezelésére vonatkozóan kevés
tapasztalattal és tudással rendelkező személyek
csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete
mellett vagy az általuk végzett megfelelő betanítást
követően használhatják. Gyermekeknek tilos a ké-
szülékkel játszani.
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– A készülék nem alkalmas mosogatókendők vagy más kendők szárítására.
A csészék felmelegítéséhez nem szükséges kendővel letakarni a csészé-
ket.

– Alkoholtartalmú, éghető, robbanásveszélyes anyagok vagy szóróflakonok
nem használhatók vagy tárolhatók a készülékben.

– Ne tároljon el vagy használjon elektromos készülékeket a hűtőegységben.
– Ne használja a készüléket:

– Ha nem ismeri annak működését.

– Ha a készüléken, a tápkábelen vagy a csatlakozóvezetékeken sérülé-
sek tapasztalhatók.

– Ha a készülék tisztítása vagy feltöltése nem előírásszerűen történt.

– Ha a készülék burkolatai, oldalfalai, stb. hiányoznak vagy nincsenek
felszerelve

1.3 Biztonsági tudnivalók magyarázata
A személyek és az anyagi javak védelme érdekében vegye figyelembe a biz-
tonsági tudnivalókat.

A veszély súlyosságáról a jel és a jelzőszó tájékoztat.

FIGYELMEZTETÉS
A FIGYELMEZTETÉS egy esetlegesen fenyegető veszélyt jelölhet.
El nem kerülése halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.

VIGYÁZAT
A VIGYÁZAT egy esetlegesen fenyegető veszélyt jelöl. El nem ke-
rülése könnyű vagy kisebb sérüléseket okozhat.
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TUDNIVALÓ
A TUDNIVALÓ a gép károsodásának kockázataira hívja fel a figyel-
met.

1.4 Veszélyforrások a használat során

FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
A sérült tápkábelek, vezetékek vagy csatlakozódugók áramütést okozhatnak.

a) Ne csatlakoztasson az elektromos hálózatra sérült tápkábeleket, vezeté-
keket vagy csatlakozódugókat.

b) A sérült tápkábeleket, vezetékeket vagy csatlakozódugókat cserélje ki. 
Ha a hálózati csatlakozókábel fixen van szerelve, úgy értesítse a szerviz-
technikust. Ha a tápkábel nem fixen van szerelve, rendeljen és használjon
új, eredeti tápkábelt.

c) Ügyeljen arra, hogy a gép és a tápkábel közelében ne legyenek forró felü-
letek, például gáz-, villanytűzhely vagy sütő.

d) Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne dörzsölődjön éles
szélekhez.

e) Mindig csak a csatlakozódugót húzza, ne a kábelt, ha a készüléket le sze-
retné választani az elektromos hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
A készülékbe hatoló folyadék/nedvesség vagy a szivárgás áramütést okozhat.

a) Soha ne irányítson a készülékre folyadék- vagy gőzsugarat.
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b) Ne öntsön a készülékre folyadékot.

c) Ne merítse a készüléket folyadékba.

d) A készüléket soha ne válassza le vizes kézzel az elektromos hálózatról.

e) Szivárgás vagy behatoló folyadék/nedvesség esetén a készüléket válasz-
sza le az elektromos hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
Az elektromos berendezéseken szakszerűtlenül végzett javítási, karbantartási
és egyéb munkák áramütést okozhatnak.

a) Az elektromos komponensek javítását eredeti pótalkatrészek felhasználá-
sával, szerviztechnikussal végeztesse.

b) A szervizelési munkákat kizárólag erre felhatalmazott, megfelelő szakké-
pesítéssel rendelkező személyekkel végeztesse.

FIGYELMEZTETÉS
Tűz- és robbanásveszély
Az R600a hűtőközeg gyúlékony. Szivárgása esetén tűz- és robbanásveszély áll
fenn.

a) A hűtőegység szállítása és felállítása során győződjön meg róla, hogy a
hűtőkör egyetlen része sem sérült meg.

b) A gyulladásveszély csökkentése érdekében a készülék szerelését csak a
Franke vállalat által arra felhatalmazott szakember végezheti.

c) A készülék felállítási helye megfelelő nagyságú legyen.

d) Biztosítsa, hogy a készülék szellőzőnyílásai mindig szabadon legyenek és
ne takarja ezeket semmi.

e) A karbantartást csak szakképzett szervizmunkatársak végezhetik.
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f) Ne használja a készüléket, ha azon sérülés jelei láthatók.

g) A hűtőkör károsodásának elkerülése érdekében ne használjon mechani-
kai vagy egyéb eszközöket a leolvasztási folyamat elősegítésére.

h) A hűtőegység tisztításához ne használjon vízsugarat vagy olyan anyagot,
amely abban kárt tehet.

i) Ne tegye ki a hűtőegységet hőforrás hatásának.

j) Hibás működés esetén válassza le a hűtőegységet az elektromos hálózat-
ról.

k) Amennyiben a hűtőfolyadék kifolyik, kerülje a nyílt láng használatát, távo-
lítson el minden éghető anyagot a készülékről és azonnal szellőztesse ki a
helyiséget.

l) Tűzeset során porral oltó készüléket használjon.

FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély
A hálózati kábel elektromos túlterhelése következtében fejlődő hő tüzet okoz-
hat.

a) Ne használjon hálózati elosztót vagy hosszabbító kábelt a készülék elekt-
romos hálózathoz való csatlakoztatásához.

FIGYELMEZTETÉS
Égési sérülések veszélye
A csészelerakó melegítőfelülete forrázást vagy égési sérüléseket okozhat.

a) Ne érintse meg a csészelerakó forró felületét.

b) ÉGÉSI SÉRÜLÉS ESETÉN: A sérülést azonnal hűtse le és a sérülés fokától
függően forduljon orvoshoz.
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c) Ne helyezzen éghető dolgokat a csészelerakó forró felületére.

VIGYÁZAT
Irritáció tisztítószerek miatt
A tisztítótabletták, a tejrendszertisztítók és a vízkőoldók szem- vagy bőrirritá-
ciót válthatnak ki.

a) Vegye figyelembe a tisztítószereken lévő veszélyjelzéseket.

b) Kerülje a szembe és a bőrre jutást.

c) Ha a kezére került a tisztítószer, mosson kezet.

d) A tisztítószerek nem kerülhetnek az italokba.

VIGYÁZAT
Romlott tej és kész italok
A romlott tej és a romlott kész italok veszélyeztethetik az egészséget.

a) Csak friss, hűtött tejet és kész italokat használjon.

b) Tartsa be a tej és a kész italok tárolási feltételeit.

c) Vegye figyelembe a felhasznált tej és kész italok lejárati dátumát.

VIGYÁZAT
Csírák a nyerstejben
A nyerstejben található csírák veszélyeztethetik az egészséget.

a) Ne használjon nyerstejet.

b) Csak pasztőrözött tejet vagy tartós tejet használjon.
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TUDNIVALÓ
A készülék károsodása
A csatlakozóvezetékek húzó igénybevétel hatására megsérülhetnek.

A behatoló nedvesség károkat okozhat.

A felállítás helyének nem megfelelő megválasztása károkat okozhat.

a) Soha ne húzza meg a csatlakozóvezetékeket.

b) Úgy vezesse a csatlakozóvezetékeket, hogy azok ne okozzanak botlásve-
szélyt.

c) A tisztításhoz ne használjon vízsugarat vagy gőzborotvát.

d) Óvja a készüléket az időjárási hatásoktól, például esőtől, fagytól vagy köz-
vetlen napsugárzástól.

e) A készüléket csak sík, stabil felületre állítsa.

TUDNIVALÓ
Romlott tej és kész italok
Elégtelen hűtés vagy higiénia esetén a tej vagy a kész italok megromolhatnak.

a) Csak előhűtött tejet és kész italokat használjon (2,0-5,0 °C).

b) A tejet és a kész italokat csak a hűtőegység üzemideje alatt tárolja a hű-
tőegységben. A hűtőegység üzemidején kívül – például éjszaka – hűtő-
szekrényben tárolja a tejet és a kész italokat.

c) Naponta egyszer tisztítsa meg a gépet és a hűtőegységet.

d) A felszívótömlőt, a tartály belső oldalát és a tartály fedelét csak tiszta kéz-
zel fogja meg, vagy viseljen eldobható kesztyűt.

e) A tartály fedelét és a felszívótömlőt csak tiszta felületre tegye le.
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TUDNIVALÓ
Penészképződés
Ha a készülék hosszabb ideje üresen áll, penész képződhet.

a) Kapcsolja ki a készüléket.

b) Hagyja leolvadni a készüléket.

c) Tisztítsa meg a készüléket.

d) Hagyja nyitva a készülék ajtaját.

TUDNIVALÓ
A hőmérséklet jelentős megemelkedése
Ha az ajtó hosszabb ideje nyitva van, a készülék rekeszeiben jelentősen meg-
emelkedhet a hőmérséklet.

a) Csak annyi időre nyissa ki a készülék ajtaját, amennyire szükséges.

Van még olyan kérdése, amelyre nem ad választ ez az útmutató? Lépjen kap-
csolatba a Franke helyi ügyfélszolgálatával vagy közvetlenül az aarburgi szék-
helyű Franke Kaffeemaschinen AG vállalattal.
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2 A SZÁLLÍTMÁNY TARTALMA
A szállítmány tartalma a készülék konfigurációjától függően eltérhet. További
tartozékok közvetlenül az Ön kereskedőjénél vagy az aarburgi Franke Kaffee-
maschinen AG vállalatnál kaphatók.

Cikk megnevezése Cikkszám
SU12/UT12 (FCS4053)

Dokumentáció (SU12/UT12) 560.0006.440

SU12/UT12 FM EC:

4 4,5 literes tejtartály

vagy

2 12 literes tejtartály

560.0595.536

560.0006.305

SU12/UT12 FM EC:

Tisztítószertartály 1

vagy

Tisztítószertartály 2

560.0505.698

560.0603.494

SU12/UT12 FM CM:

4 4,5 literes tejtartály

vagy

2 12 literes tejtartály

560.0594.418

560.0006.312

4 4,5 literes médiumtartály

(SU12/UT12 FM CM 2OM)

560.0594.418
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Cikk megnevezése Cikkszám
Fordítóadapter

(SU12/UT12 FM CM (2OM))

560.0006.338

Elválasztósínek 560.0006.637

Drótkosár

(Opcionális az SU12/UT12 FM CM-hez) (USA)

560.0651.743

Tömlőkészlet a tejtartályhoz

(Opcionális az SU12/UT12 FM CM-hez) (USA)

560.0664.869



3 | Használat Franke Kaffeemaschinen AG

14 Kezelési útmutató SU12/UT12

3 HASZNÁLAT

3.1 Telepítés
Csak a Franke vállalat által arra felhatalmazott szakember végezheti a készü-
lék szerelését.

3.2 Funkció
A hűtőegység kizárólag a Franke SB1200 típusú kávéfőző gépével történő ká-
vékészítéshez szükséges tej vagy más médium (kész italok, pl. Cold Brew) hű-
tésére használható. Csak előhűtött tejet vagy médiumot használjon (2-5 °C).

A hűtőegység az alábbi funkciókkal rendelkezik:

– Tej és kész italok hűtése
– A tej és más médiumok hőmérsékletének megjelenítése
– Hűtési hőmérséklet beállítása
– Tejjel és kész italokkal megtöltött Franke tartályok töltöttségi szintjének

felügyelete
– Melegítse elő a fűtött csészelerakón lévő csészéket és poharakat meleg

italok készítéséhez (ha a hűtőegység a kávéfőzőgép mellett található)
– Az illetéktelen hozzáféréssel szembeni védelem a zárható ajtó révén

3.3 A FoamMaster funkciója
A FoamMaster ezen túlmenően az alábbi funkciókkal rendelkezik:

– A tej felmelegítése az italokhoz
– Tejhabkészítés
– A tejrendszer automatikus tisztítása
– Töltésszintek automatikus felügyelete
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3.4 A hűtőegység komponensei
A készülék különféle felszereltséggel és különféle kivitelekben áll rendelkezés-
re. A bemutatott képek csak hivatkozásként szolgálnak, a tényleges termék
ezektől eltérhet.

1

3

4

5

6

2

7

8

1 Hűtőegység be-/kikapcsolója 2 Hőmérséklet-kijelző és hőmérséklet-szabályo-
zó

3 Kapcsoló a tejkészítés és a tisztítás közötti
átkapcsoláshoz

4 Fűtött csészelerakó be-/kikapcsolója (SU12)

5 Tisztítópatron 6 Tej-/médiumtartály (1x12 l vagy 2x4,5 l)

7 Megfordítóadapter (tejkészítés/tisztítás) 8 Fűtött csészelerakó (SU12)
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Felszereltség

TUDNIVALÓ
Ha a hűtőegység a pult alá van szerelve, a fűtőtt csészelerakó folyamatosan
be van kapcsolva.

– Félautomata vagy automata tisztítórendszer (a kiviteltől függően)
– A csatlakoztatás a gép bal és jobb oldalán vagy a kávéfőzőgép alatt lehet-

séges
– Zárható
– Fűtött csészelerakó (SU12)

Kivitelek
– SU12 12 literes tejtartállyal
– SU12 2 x 4,5 literes tejtartállyal 2 tejfajta használatához
– SU12 FM CM 2OM 2 x 4,5 l-es médiumtartályokkal 2 tejfajta (tej vagy tej-

ital) vagy 1 tejfajta és egy további médium (pl. Cold Brew) elkülönített
használatához

– SU12 Twin 2 x 4,5 literes tejtartállyal 2 kávéfőző gép bekötéséhez
– UT12-FM pult alatti hűtőegység 12 literes tejtartállyal
– UT12 Twin pult alatti hűtőegység 2 x 4,5 literes tejtartállyal 2 kávéfőző

gép bekötéséhez
– MU (pult alá szerelt)

3.5 Kezelés és ápolás

FIGYELMEZTETÉS
Égési sérülések veszélye
A csészelerakó melegítőfelülete forrázást vagy égési sérüléseket okozhat.
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a) Ne érintse meg a csészelerakó forró felületét.

b) ÉGÉSI SÉRÜLÉS ESETÉN: A sérülést azonnal hűtse le és a sérülés fokától
függően forduljon orvoshoz.

c) Ne helyezzen éghető dolgokat a csészelerakó forró felületére.

VIGYÁZAT
Irritáció tisztítószerek miatt
A tisztítótabletták, a tejrendszertisztítók és a vízkőoldók szem- vagy bőrirritá-
ciót válthatnak ki.

a) Vegye figyelembe a tisztítószereken lévő veszélyjelzéseket.

b) Kerülje a szembe és a bőrre jutást.

c) Ha a kezére került a tisztítószer, mosson kezet.

d) A tisztítószerek nem kerülhetnek az italokba.

VIGYÁZAT
Romlott tej és kész italok
A romlott tej és a romlott kész italok veszélyeztethetik az egészséget.

a) Csak friss, hűtött tejet és kész italokat használjon.

b) Tartsa be a tej és a kész italok tárolási feltételeit.

c) Vegye figyelembe a felhasznált tej és kész italok lejárati dátumát.

VIGYÁZAT
Csírák a nyerstejben
A nyerstejben található csírák veszélyeztethetik az egészséget.
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a) Ne használjon nyerstejet.

b) Csak pasztőrözött tejet vagy tartós tejet használjon.

TUDNIVALÓ
Kompreszor hibái
A túl alacsony környezeti hőmérséklet a besűrűsödő kompresszorolaj miatt
nem megfelelő kenést, és a kompresszor meghibásodását okozhatja.

a) Gondoskodjon a megfelelő környezeti hőmérséklet megtartásáról. A klí-
maosztályokra vonatkozó adatokat a típustáblán és a műszaki adatoknál
találja.

TUDNIVALÓ
Romlott tej és kész italok
Elégtelen hűtés vagy higiénia esetén a tej vagy a kész italok megromolhatnak.

a) Csak előhűtött tejet és kész italokat használjon (2,0-5,0 °C).

b) A tejet és a kész italokat csak a hűtőegység üzemideje alatt tárolja a hű-
tőegységben. A hűtőegység üzemidején kívül – például éjszaka – hűtő-
szekrényben tárolja a tejet és a kész italokat.

c) Naponta egyszer tisztítsa meg a gépet és a hűtőegységet.

d) A felszívótömlőt, a tartály belső oldalát és a tartály fedelét csak tiszta kéz-
zel fogja meg, vagy viseljen eldobható kesztyűt.

e) A tartály fedelét és a felszívótömlőt csak tiszta felületre tegye le.
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TUDNIVALÓ
A hőmérséklet jelentős megemelkedése
Ha az ajtó hosszabb ideje nyitva van, a készülék rekeszeiben jelentősen meg-
emelkedhet a hőmérséklet.

a) Csak annyi időre nyissa ki a készülék ajtaját, amennyire szükséges.

TUDNIVALÓ
Penészképződés
Ha a készülék hosszabb ideje üresen áll, penész képződhet.

a) Kapcsolja ki a készüléket.

b) Hagyja leolvadni a készüléket.

c) Tisztítsa meg a készüléket.

d) Hagyja nyitva a készülék ajtaját.

A hűtőegység tisztítása

A rendszeres tisztítás az italok zavartalan és biztos élvezetének feltétele. A hű-
tőegység kezelésével, konfigurálásával, tisztításával és ápolásával kapcsolat-
ban a kávéfőző gép kezelési útmutatójában találhatók további részletes infor-
mációk. A különálló tisztítási útmutató leírja emellett a kivehető alkatrészek
tisztítását is.

Tisztítsa meg a tej-/italrendszert naponta vagy a gép erre vonatkozó felszólí-
tása szerint. Tisztítsa meg a hűtőegységet és az alkatrészeket meleg vízzel és
kímélő tisztítószerrel. A szárításhoz használjon egy száraz kendőt vagy hagyja
a levegőn megszáradni. Ne használjon forró levegőt.

Tisztítsa meg naponta:
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• a belső teret, az ajtó belső oldalát, a polcot és az ajtótömítést

• a tartályt

• az elszívótömlőket

• a csatlakozókat

Csészelerakó tisztítása (SU12)

1. Kapcsolja ki a fűtött csészele-
rakót.

2. Várjon, amíg a rakódófelület
lehűl.

3. Tisztítsa meg nedves mikrosz-
álas kendővel a már nem for-
ró pultot. Durva szennyező-
dés esetén használjon kímélő
tisztítószert.

3.6 Üzemzavarok
Hiba esetén a kávéfőző gép kijelzőjén megjelenik egy hibaüzenet. A hibaüze-
netek az üzemzavar okaira és elhárítására vonatkozó tudnivalókat tartalmaz-
nak.
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4 ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS,
SZÁLLÍTÁS, ÁRTALMATLANÍTÁS

4.1 Üzemen kívül helyezés, szállítás, tárolás
– A készülék kiürítése
– Tisztítsa meg a készüléket
– Biztosítsa a készüléket felborulás ellen, és ne állítsa le ferdén
– A szállításhoz és a tároláshoz használjon megfelelő csomagolást
– A műszaki adatoknál megadott környezeti feltételeket feltétlenül tartsa be

4.2 Ártalmatlanítás
– A nem használt tisztítószer ártalmatlanításával kapcsolatban vegye figye-

lembe a címkén található információt.
– A felhasznált hűtőközeg biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban for-

duljon a helyileg illetékes hatóságokhoz. A típustábla a hűtőközegre vo-
natkozó információkat tartalmaz.

A készülék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések elkülönített
gyűjtéséről szóló, európai 2012/19/EK irányelv (Waste Electrical and Electro-
nic Equipment – WEEE) követelményeinek, és tilos a háztartási hulladékokkal
együtt ártalmatlanítani.

Az elektronikus alkatrészeket külön ártalmatlanítsa.

A műanyag alkatrészek ártalmatlanítását a jelölésüknek megfelelően végezze.
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5 MŰSZAKI ADATOK
Készüléktípus SU12/UT12 (FCS4053)

Méretek szélesség/magasság/mélység (mm) 340/540/475

Súly (kg) 25,7

Tej-/médiumtartály betöltési mennyisége (l) 12/2x4,5

R600 hűtőközeg (izobután) (g) betöltési mennyi-
ség

12

Hűtési hőmérséklet (°C) 2,0-5,0

Klímaosztály 4

Legfeljebb a következő környezeti hőmérséklet
melletti üzemeltetésre alkalmas: 16-32 °C

Környezeti hőmérséklet (°C) 16-32

Páratartalom (%) Max. 80

5.1 Az elektromos csatlakozás adatai
Feszült-
ség

Hálózati csatla-
kozó

Áramfelvétel
(max.)

Biztosíték Frekvencia

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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