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Pirms darba ar ierīci izlasiet lietošanas instrukciju.

Glabājiet instrukciju ierīces tuvumā un, pārdodot vai nododot ierīci citai
personai, nododiet instrukciju nākamajam lietotājam.
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1 JŪSU DROŠĪBAI

1.1 Atbilstoša lietošana
– Dzesēšanas bloks paredzēts tikai piena un gatavo dzērienu dzesēšanai,

pagatavojot tos Franke kafijas automātā.
– Izmantojiet tikai iepriekš atdzesētu pienu un gatavos dzērienus.
– Kad dzesēšanas bloks netiek lietots, izņemiet pienu un gatavos dzērienus.

Glabājiet pienu un gatavos dzērienus piemērotā ledusskapī.
– Lietojiet tikai ieteiktos tīrīšanas līdzekļus. Citi tīrīšanas līdzekļi piena un

dzērienu sistēmā var atstāt nogulsnes.
– Dzesēšanas bloku paredzēts izmantot tikai iekštelpās.
– Ņemiet vērā ierīces piegādes komplektā iekļauto atbilstības deklarāciju.

1.2 Neatļauta lietošana
– Ierīci nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.
– Bērni un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensora-

jām vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu
trūkumu drīkst lietot ierīci tikai citas personas uzrau-
dzībā vai pēc tam, kad par drošību atbildīgā persona
ir sniegusi pietiekamus norādījumus. Bērni nedrīkst
ar ierīci spēlēties.

– Ierīce nav paredzēta trauku dvieļu vai citu dvieļu žāvēšanai. Lai tasītes uz-
sildītu, tās nav jāapsedz ar dvieli.

– Ierīcē nedrīkst lietot vai glabāt alkoholiskas, degošas vai sprāgstošas vie-
las vai aerosolus.

– Dzesēšanas blokā neievietojiet un neglabājiet elektroierīces.
– Nelietojiet ierīci šādos gadījumos:
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– jūs nepārzināt ierīces darbību;

– ierīce, elektrotīkla kabelis vai savienojuma kabeļi ir bojāti;

– ierīce nav iztīrīta vai uzpildīta, kā paredzēts.

– ja trūkst pārsegu, sānu sienu u.c. ierīces daļu vai tās nav uzstādītas.

1.3 Drošības norāžu skaidrojums
Lai pasargātu cilvēkus un inventāru, jāievēro drošības norādes.

Simbols un signālvārds apzīmē riska pakāpi.

BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS apzīmē iespējami draudošu bīstamību. Ja tā netiek
novērsta, var rasties smagi savainojumi vai iestāties nāve.

UZMANĪBU
UZMANĪBU apzīmē iespējamu risku. Ja tas netiek novērsts, var
gūt vieglus vai niecīgus savainojumus.

IEVĒRĪBAI
NORĀDE pievērš uzmanību iekārtas bojājumu riskiem.
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1.4 Apdraudējumi, kas saistīti ar lietošanu

BRĪDINĀJUMS
Dzīvības apdraudējuma risks strāvas trieciena dēļ
Bojāti tīkla kabeļi, vadi vai kontaktdakšas var izraisīt strāvas triecienu.

a) Nesavienojiet bojātus tīkla kabeļus, vadus vai kontaktdakšas ar elektrotīk-
lu.

b) Nomainiet bojātos tīkla kabeļus, vadus vai kontaktdakšas. 
Ja elektrotīkla kabelis ir fiksēti uzstādīts, sazinieties ar servisa tehniķi. Ja
tīkla kabelis nav stingri uzmontēts, pasūtiet un izmantojiet jaunu oriģinālo
tīkla kabeli.

c) Uzmaniet, lai aparāts un tīkla kabelis neatrastos karstu virsmu tuvumā,
piemēram, gāzes, elektriskās plīts vai krāsns tuvumā.

d) Uzmaniet, lai tīkla kabelis netiktu kaut kur iespiests vai neatrastos uz
asām šķautnēm.

e) Kad ierīci atvienojat no elektrotīkla, vienmēr velciet tikai aiz kontaktdak-
šas; nevelciet aiz vada.

BRĪDINĀJUMS
Dzīvības apdraudējuma risks strāvas trieciena dēļ
Ierīcē iekļuvis šķidrums/mitrums vai noplūde var izraisīt strāvas triecienu.

a) Neuzstādiet ierīcei šķidruma vai tvaika sprauslu.

b) Nelejiet šķidrumus uz ierīces.

c) Neiemērciet ierīci šķidrumā.

d) Nekad neatvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja jums ir mitras rokas.

e) Atvienojiet ierīci no elektrotīkla noplūdes vai tajā iekļuvuša šķidruma/mit-
ruma gadījumā.
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BRĪDINĀJUMS
Dzīvības apdraudējuma risks strāvas trieciena dēļ
Nepienācīgi veikti darbi, remonti vai elektroierīču apkopes darbi var izraisīt
strāvas triecienu.

a) Elektrosistēmas daļu remonts jāveic servisa tehniķim, izmantojot oriģinā-
lās rezerves daļas.

b) Apkopes darbus drīkst veikt tikai autorizētas personas ar atbilstošu kvali-
fikāciju.

BRĪDINĀJUMS
Ugunsgrēka un sprādzienbīstamības risks
Aukstumaģents R600a ir viegli uzliesmojošs. Noplūdes gadījumā pastāv
ugunsgrēka un sprādzienbīstamības risks.

a) Transportējot un uzstādot dzesēšanas bloku, gādājiet, lai netiktu bojātas
aukstumaģenta cirkulācijas sistēmas daļas.

b) Lai samazinātu aizdegšanās risku, šīs ierīces montāžu drīkst veikt tikai
Franke pilnvarots speciālists.

c) Ierīces uzstādīšanas vietai ir jābūt pietiekami plašai.

d) Gādājiet, lai ierīces ventilācijas atveres nebūtu aizsegtas.

e) Apkopes darbus drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls.

f) Neizmantojiet ierīci, ja tai ir bojājuma pazīmes.

g) Atkausēšanas paātrināšanai neizmantojiet mehāniskus vai citus palīglī-
dzekļus, jo tādējādi var sabojāt aukstumaģenta cirkulācijas sistēmu.

h) Dzesēšanas bloka tīrīšanai neizmantojiet ūdens strūklu un kaitīgus līdzek-
ļus.

i) Nepakļaujiet dzesēšanas bloku siltuma avotu iedarbībai.

j) Ja rodas darbības kļūdas, atvienojiet dzesēšanas bloku no elektrotīkla.
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k) Ja aukstumaģents ir izplūdis, izvairieties no atklātas liesmas izmantoša-
nas, pārvietojiet uzliesmojošus priekšmetus tālāk no ierīces un nekavējo-
ties izvēdiniet telpu.

l) Ugunsgrēka gadījumā izmantojiet pulvera ugunsdzēsības aparātus.

BRĪDINĀJUMS
Ugunsgrēka risks
Tīkla kabelis elektriskās pārslodzes dēļ var sakarst un izraisīt aizdegšanos.

a) Ierīces pieslēgšanai pie strāvas padeves neizmantojiet vairāku rozešu pie-
slēgumvietu, sadalītāju ar vairākām rozetēm vai pagarinātāja kabeli.

BRĪDINĀJUMS
Apdegumu gūšanas risks
Krūzīšu glabātavas karstā virsma var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

a) Nepieskarieties pie krūzīšu glabātavas karstās virsmas.

b) APDEGUMA GADĪJUMĀ nekavējoties atdzesējiet savainojumu un atkarībā
no apdeguma pakāpes konsultējieties ar ārstu.

c) Nenovietojiet uz krūzīšu glabātavas karstās virsmas neko, kas varētu aiz-
degties.

UZMANĪBU
Tīrīšanas līdzekļa radīts kairinājums
Tīrīšanas tabletes, piena sistēmu tīrīšanas līdzeklis un atkaļķotājs var radīt acu
un ādas kairinājumu.

a) Ievērojiet riska norādes uz tīrīšanas līdzekļu etiķetēm.

b) Nepieļaujiet saskari ar acīm un ādu.
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c) Pēc saskares ar tīrīšanas līdzekli nomazgājiet rokas.

d) Tīrīšanas līdzekļi nedrīkst nonākt dzērienos.

UZMANĪBU
Sabojājies piens un gatavie dzērieni
Sabojājies piens un gatavie dzērieni var apdraudēt veselību.

a) Lietojiet tikai svaigu, atdzesētu pienu un gatavos dzērienus.

b) Ievērojiet piena un gatavo dzērienu uzglabāšanas nosacījumus.

c) Ievērojiet izmantotā piena un gatavo dzērienu derīguma termiņu.

UZMANĪBU
Mikroorganismi svaigpienā
Mikroorganismi svaigpienā var apdraudēt veselību.

a) Neizmantojiet svaigpienu.

b) Izmantojiet tikai pasterizētu vai ilgi glabājamu pienu.

IEVĒRĪBAI
Ierīces bojājums
Savienojuma kabeļi var tikt bojāti stiepes dēļ.

Ierīcē iekļuvis mitrums var radīt bojājumus.

Ja ierīce tiek novietota nepiemērotā vietā, tā var tikt bojāta.

a) Nevelciet savienojuma kabeļus.

b) Novietojiet savienojuma kabeļus tā, lai aiz tiem nevarētu paklupt.

c) Netīriet ierīci, izmantojot ūdens strūklu vai tvaika strūklu.
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d) Sargiet ierīci no atmosfēras iedarbības, piemēram, lietus, sala vai tiešiem
saules stariem.

e) Novietojiet ierīci tikai uz līdzenas un stabilas pamatnes.

IEVĒRĪBAI
Sabojājies piens un gatavie dzērieni
Piens un gatavie dzērieni var sabojāties nepietiekamas dzesēšanas vai higiē-
nas noteikumu neievērošanas dēļ.

a) Izmantojiet tikai iepriekš atdzesētu pienu un gatavos dzērienus (2,0-5,0
°C).

b) Uzglabājiet pienu un gatavos dzērienus dzesēšanas blokā tikai darba lai-
kā. Ārpus darba laika, piemēram, naktī, glabājiet pienu un gatavos dzērie-
nus ledusskapī.

c) Vismaz reizi dienā iztīriet automātu un dzesēšanas bloku.

d) Iesūkšanas caurulei, piena tvertnes iekšpusei un tvertnes vākam pieska-
rieties tikai ar tīrām rokām vai izmantojiet vienreiz lietojamos cimdus.

e) Tvertnes vāku ar iesūkšanas cauruli novietojiet tikai uz tīras virsmas.

IEVĒRĪBAI
Pelējuma veidošanās
Ja ierīce ilgāku laiku stāv tukša, var veidoties pelējums.

a) Izslēdziet ierīci.

b) Ļaujiet ierīcei atkust.

c) Iztīriet ierīci.

d) Atstājiet ierīces durvis atvērtas.
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IEVĒRĪBAI
Būtisks temperatūras kāpums
Ja durvis ilgāku laiku ir atvērtas, ierīces nodalījumos var būtiski palielināties
temperatūra.

a) Atveriet ierīces durvis tikai uz tik ilgu laiku, cik tas ir nepieciešams.

Vai jums ir jautājumi, uz kuriem šajā instrukcijā netiek sniegta atbilde? Lūdzu,
droši sazinieties ar lokālā klientu apkalpošanas centra pārstāvi, Franke klientu
apkalpošanas centru vai ar Franke Kaffeemaschinen AG Ārburgā.
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2 PIEGĀDES KOMPLEKTS
Piegādes komplekts var būt atšķirīgs, tas atkarīgs no ierīces konfigurācijas.
Pārējos piederumus jūs varat iegādāties tieši pie sava izplatītāja vai pasūtīt no
uzņēmuma Franke Kaffeemaschinen AG, Ārburgā.

Preces nosaukums Preces numurs
SU12/UT12 (FCS4053)

Rokasgrāmatu komplekts (SU12/UT12) 560.0006.647

SU12/UT12 FM EC:

4 piena tvertnes 4,5 l

vai

2 piena tvertnes 12 l

560.0595.536

560.0006.305

SU12/UT12 FM EC:

1 tīrīšanas tvertne

vai

2 tīrīšanas tvertnes

560.0505.698

560.0603.494

SU12/UT12 FM CM:

4 piena tvertnes 4,5 l

vai

2 piena tvertnes 12 l

560.0594.418

560.0006.312

4 karstā šķidruma tvetnes 4,5 l

(SU12/UT12 FM CM 2OM)

560.0594.418
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Preces nosaukums Preces numurs
Grozāmais adapters

(SU12/UT12 FM CM (2OM))

560.0006.338

Atdalīšanas sliede 560.0006.637

Stiepļu grozs

(opcija modelim SU12/UT12 FM CM) (ASV)

560.0651.743

Piena maisa šļūtenes komplekts

(opcija modelim SU12/UT12 FM CM) (ASV)

560.0664.869
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3 LIETOŠANA

3.1 Uzstādīšana
Ierīces montāžu drīkst veikt tikai Franke pilnvarots speciālists.

3.2 Darbība
Dzesēšanas bloks paredzēts tikai piena vai citu dzērienu (piemēram, tādu ga-
tavo dzērienu kā Cold Brew) dzesēšanai, pagatavojot dzērienus Franke kafijas
automātā SB1200. Izmantojiet tikai iepriekš atdzesētu pienu vai dzērienus
(2-5 °C).

Dzesēšanas blokam ir šādas funkcijas:

– Piena un gatavo dzērienu dzesēšana
– Piena un citu dzērienu temperatūras rādīšana
– Dzesēšanas temperatūras iestatīšana
– Uzpildes līmeņu uzraudzība, izmantojot Franke tvertnes ar pienu un gata-

vajiem dzērieniem
– Karsto dzērienu pagatavošanai nepieciešamo tasīšu un glāžu iepriekšēja

uzsildīšana uz apsildāmās krūzīšu glabātavas (ja dzesēšanas vienība ir no-
vietota blakus kafijas automātam)

– aizsardzība pret neatļautu piekļuvi, izmantojot aizslēdzamas durtiņas

3.3 FoamMaster darbība
FoamMaster ir šādas papildu funkcijas:

– Dzērieniem paredzētā piena sildīšana
– Piena putu veidošana
– Piena sistēmas automātiska tīrīšana
– Automātiska piepildījuma līmeņu uzraudzība
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3.4 Dzesēšanas bloka komponenti
Ierīcei ir pieejami dažādi aprīkojumi un dažādi modeļi. Parādītie attēli ir pare-
dzēti tikai kā atsauce faktiskais izstrādājums var atšķirties.

1

3

4

5

6

2

7

8

1 Dzesēšanas bloka ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzis

2 Temperatūras rādījums un temperatūras regu-
lēšana

3 Slēdzis pārslēgšanai starp piena padevi/tīrī-
šanu

4 Apsildāmas krūzīšu glabātavas ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzis (SU12)

5 Tīrīšanas līdzekļa kasetne 6 Piena/šķidruma tvertne (1x12 l vai 2x4,5 l)

7 Grozāmais adapters (piena padeve/tīrīšana) 8 Apsildāma krūzīšu glabātava (SU12)
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Aprīkojums

IEVĒRĪBAI
Ja dzesēšanas bloks ir novietots zem letes, apsildāmā krūzīšu glabātava ir ilg-
stoši deaktivizēta.

– Pusautomātiskā vai automātiskā tīrīšanas sistēma (atkarībā no modeļa)
– Iespējams pieslēgums kreisajā pusē, labajā pusē vai zem kafijas automāta
– Aizslēdzama
– Apsildāma krūzīšu glabātava (SU12)

Versijas
– SU12 ar 12 l piena tvertni
– SU12 ar 2 x 4,5 l piena tvertnēm 2 piena veidu izmantošanai
– SU12 FM CM 2OM ar 2 x 4,5 l dzēriena tvertnēm, kur var nodalīti izman-

tot 2 šķirņu pienu (piens un piena dzēriens) vai 1 piena šķirni un vienu ci-
tu dzērienu (piemēram, Cold Brew)

– SU12 Twin ar 2 x 4,5 l piena tvertnēm, ko var pieslēgt 2 kafijas automā-
tiem

– UT12 FM zem letes novietojama dzesēšanas vienība ar 12 l piena tvertni
– UT12 FM Twin zem letes novietojama dzesēšanas vienība ar divām 4,5 l

piena tvertnēm, ko var pieslēgt 2 kafijas automātiem
– MZL (montāža zem letes)

3.5 Lietošana un kopšana

BRĪDINĀJUMS
Apdegumu gūšanas risks
Krūzīšu glabātavas karstā virsma var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
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a) Nepieskarieties pie krūzīšu glabātavas karstās virsmas.

b) APDEGUMA GADĪJUMĀ nekavējoties atdzesējiet savainojumu un atkarībā
no apdeguma pakāpes konsultējieties ar ārstu.

c) Nenovietojiet uz krūzīšu glabātavas karstās virsmas neko, kas varētu aiz-
degties.

UZMANĪBU
Tīrīšanas līdzekļa radīts kairinājums
Tīrīšanas tabletes, piena sistēmu tīrīšanas līdzeklis un atkaļķotājs var radīt acu
un ādas kairinājumu.

a) Ievērojiet riska norādes uz tīrīšanas līdzekļu etiķetēm.

b) Nepieļaujiet saskari ar acīm un ādu.

c) Pēc saskares ar tīrīšanas līdzekli nomazgājiet rokas.

d) Tīrīšanas līdzekļi nedrīkst nonākt dzērienos.

UZMANĪBU
Sabojājies piens un gatavie dzērieni
Sabojājies piens un gatavie dzērieni var apdraudēt veselību.

a) Lietojiet tikai svaigu, atdzesētu pienu un gatavos dzērienus.

b) Ievērojiet piena un gatavo dzērienu uzglabāšanas nosacījumus.

c) Ievērojiet izmantotā piena un gatavo dzērienu derīguma termiņu.

UZMANĪBU
Mikroorganismi svaigpienā
Mikroorganismi svaigpienā var apdraudēt veselību.



3 | Lietošana Franke Kaffeemaschinen AG

18 Lietošanas instrukcija SU12/UT12

a) Neizmantojiet svaigpienu.

b) Izmantojiet tikai pasterizētu vai ilgi glabājamu pienu.

IEVĒRĪBAI
Kompresora bojājumi
Pārāk zema apkārtējās vides temperatūra var padarīt kompresora eļļu viskozu
un nepietiekamas eļļošanas gadījumā izraisīt kompresora bojājumus.

a) Gādajiet par atļautās apkārtējās vides temperatūras ievērošanu. Norādes
par klimata klasi skatāmas datu plāksnītē un tehniskajos datos.

IEVĒRĪBAI
Sabojājies piens un gatavie dzērieni
Piens un gatavie dzērieni var sabojāties nepietiekamas dzesēšanas vai higiē-
nas noteikumu neievērošanas dēļ.

a) Izmantojiet tikai iepriekš atdzesētu pienu un gatavos dzērienus (2,0-5,0
°C).

b) Uzglabājiet pienu un gatavos dzērienus dzesēšanas blokā tikai darba lai-
kā. Ārpus darba laika, piemēram, naktī, glabājiet pienu un gatavos dzērie-
nus ledusskapī.

c) Vismaz reizi dienā iztīriet automātu un dzesēšanas bloku.

d) Iesūkšanas caurulei, piena tvertnes iekšpusei un tvertnes vākam pieska-
rieties tikai ar tīrām rokām vai izmantojiet vienreiz lietojamos cimdus.

e) Tvertnes vāku ar iesūkšanas cauruli novietojiet tikai uz tīras virsmas.



Franke Kaffeemaschinen AG Lietošana | 3

Lietošanas instrukcija SU12/UT12 19

IEVĒRĪBAI
Būtisks temperatūras kāpums
Ja durvis ilgāku laiku ir atvērtas, ierīces nodalījumos var būtiski palielināties
temperatūra.

a) Atveriet ierīces durvis tikai uz tik ilgu laiku, cik tas ir nepieciešams.

IEVĒRĪBAI
Pelējuma veidošanās
Ja ierīce ilgāku laiku stāv tukša, var veidoties pelējums.

a) Izslēdziet ierīci.

b) Ļaujiet ierīcei atkust.

c) Iztīriet ierīci.

d) Atstājiet ierīces durvis atvērtas.

Dzesēšanas bloka tīrīšana

Regulāra tīrīšana ir priekšnoteikums, lai dzērienu baudīšana būtu droša un ne-
būtu jāuztraucas par dzērienu kvalitāti. Detalizētu papildinformāciju par dzesē-
šanas bloka lietošanu, konfigurēšanu, tīrīšanu un kopšanu skatiet kafijas auto-
māta lietošanas instrukcijā. Atsevišķā tīrīšanas instrukcijā aprakstīta izņema-
mo komponentu tīrīšana.

Tīriet piena/dzērienu sistēmu reizi dienā vai pēc kafijas automāta uzvednes
parādīšanas. Tīriet dzesēšanas bloku un daļas ar siltu ūdeni un saudzīgu tīrīša-
nas līdzekli. Noslaukiet to ar sausu drānu vai atstājiet nožūt. Neizmantojiet
karstu gaisu.

Katru dienu notīriet šādas daļas:
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• iekšpusi, durtiņu iekšpusi, plauktu un durtiņu blīvējumu;

• tvertni;

• iesūkšanas caurules;

• spraudsavienojumus

Krūzīšu glabātavas tīrīšana (SU12)

1. Izslēdziet apsildāmo krūzīšu
glabātavu.

2. Pagaidiet, līdz paliktņu virsma
ir atdzisusi.

3. Notīriet atdzisušo paliktņu
virsmu ar mitru mikrošķiedras
drāniņu. Lielu netīrumu gadī-
jumā izmantojiet maigu tīrīša-
nas līdzekli.

3.6 Traucējumi
Ja rodas traucējums, uz kafijas automāta displeja tiek parādīts kļūdas ziņo-
jums. Kļūdu ziņojumos ir iekļauti norādījumi par traucējuma iemeslu un novēr-
šanu.
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4 EKSPLUATĀCIJAS PĀRTRAUKŠANA,
TRANSPORTĒŠANA, UTILIZĀCIJA

4.1 Ekspluatācijas pārtraukšana, transportēšana,
novietošana glabāšanā

– Iztukšojiet ierīci
– Iztīriet ierīci
– Nodrošiniet ierīci pret apgāšanos un nenovietojiet to slīpi
– Transportēšanai un glabāšanai izmantojiet piemērotu iepakojumu
– Ievērojiet tehniskajos datos minētos apkārtējās vides apstākļus

4.2 Utilizācija
– Neizmantotie tīrīšanas līdzekļi jāutilizē, ievērojot informāciju uz etiķetes.
– Lai drošā veidā likvidētu izmantoto aukstumaģentu, vērsieties pie vietē-

jām iestādēm. Uz informācijas plāksnītes ir norādīta informācija par auk-
stumaģentu.

Ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko ie-
kārtu atkritumiem (Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE), un to
nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Elektronikas detaļas utilizējiet atsevišķi.

Plastmasas detaļas utilizējiet atbilstoši detaļu marķējumam.
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5 TEHNISKIE DATI
Ierīces modelis SU12/UT12 (FCS4053)

Izmēri: platums/augustums/dziļums (mm) 340/540/475

Svars (kg) 25,7

Piena/šķidruma tvertnes uzpildīšanas dau-
dzums (l)

12/2x4,5

Aukstumaģenta R600a (Isobutan) uzpildes dau-
dzums (g)

12

Dzesēšanas temperatūra (°C) 2,0-5,0

Klimata klase 4

Piemērota lietošanai vides temperatūrā līdz
maks.16-32 °C

Vides temperatūra (°C) 16-32

Gaisa mitrums (%) Maks. 80

5.1 Elektriskā pieslēguma dati
Sprie-
gums

Tīkla pieslēgums Strāvas patēriņš
(maks.)

Drošinātājs Frekvence

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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coffee.franke.com
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