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Lees de gebruiksaanwijzing door voordat u aan het apparaat gaat wer-
ken.

Bewaar de gebruiksaanwijzing bij het apparaat en overhandig deze bij
verkoop of overdracht van het apparaat aan de volgende gebruiker.
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1 VOOR UW VEILIGHEID

1.1 Beoogd gebruik
– De koeleenheid is uitsluitend bestemd voor de koeling van melk en ge-

bruiksklare dranken, voor bereiding met een koffiemachine van Franke.
– Gebruik uitsluitend voorgekoelde melk en gebruiksklare dranken.
– Verwijder de melk en de gebruiksklare dranken als de koeleenheid niet

wordt gebruikt. Bewaar de melk en de gebruiksklare dranken in een ge-
schikte koelkast.

– Gebruik alleen de aanbevolen reinigingsmiddelen. Andere reinigingsmid-
delen kunnen resten in het dranken- en melksysteem achterlaten.

– De koeleenheid is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
– Neem de bijgeleverde conformiteitsverklaring in acht.

1.2 Onbeoogd gebruik
– Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet

gebruiken.
– Kinderen en personen met verminderde fysieke, zin-

tuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan
ervaring en kennis, mogen het apparaat niet gebrui-
ken, tenzij zij toezicht of instructies hebben ontvan-
gen over het gebruik van het apparaat, van een per-
soon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kin-
deren mogen niet met het apparaat spelen.

– Het apparaat is niet geschikt voor het drogen van thee- of andere doe-
ken. Om de kopjes te verwarmen, hoeven deze niet te worden afgedekt
met een doek.
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– Alcoholische, brandbare of explosieve stoffen of spuitbussen mogen niet
in het apparaat worden gebruikt of opgeslagen.

– Bewaar of gebruik geen elektrische apparaten in de koeleenheid.
– Gebruik het apparaat niet:

– Wanneer u niet vertrouwd bent met de functies

– Wanneer het apparaat, het netsnoer of de verbindingskabels zijn be-
schadigd

– Wanneer het apparaat niet zoals bedoeld werd gereinigd of gevuld

– Als afdekkingen, zijpanelen enz. van het apparaat ontbreken of niet
zijn gemonteerd

1.3 Uitleg van veiligheidsinstructies
Voor de bescherming van personen en goederen moet u de veiligheidsinstruc-
ties in acht nemen.

De ernst van het gevaar wordt door een symbool en signaalwoord aangege-
ven.

WAARSCHUWING
WAARSCHUWING wijst op een mogelijk dreigend gevaar. Als dit
gevaar niet gemeden wordt, kan dit de dood of zware letsels tot
gevolg hebben.

LET OP
VOORZICHTIG wijst op een mogelijk dreigend gevaar. Als dit ge-
vaar niet gemeden wordt, kan dit licht of gering letsel tot gevolg
hebben.
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OPMERKING
AANWIJZING vestigt de aandacht op risico's op machineschade.

1.4 Gevaren bij het gebruik

WAARSCHUWING
Levensgevaar door elektrische schok
Beschadigde netsnoeren, kabels of stekkers kunnen leiden tot een elektrische
schok.

a) Sluit geen beschadigde netsnoeren, kabels of stekkers aan op het
stroomnet.

b) Vervang beschadigde netsnoeren, kabels of stekkers. 
Als het netsnoer vast is gemonteerd, neem dan contact op een service-
monteur. Als het netsnoer niet vast gemonteerd is, bestelt en gebruikt u
een nieuw origineel netsnoer.

c) Let erop dat de machine en het netsnoer zich niet in de buurt van hete
oppervlakken bevinden, zoals bijv. gasfornuizen, elektrische fornuizen of
ovens.

d) Zorg dat het netsnoer niet geklemd raakt of langs scherpe randen
schuurt.

e) Trek uitsluitend aan de stekker en nooit aan de kabel om het apparaat
van het stroomnet los te koppelen.
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WAARSCHUWING
Levensgevaar door elektrische schok
In het apparaat binnendringende vloeistoffen/vocht of lekkages kunnen een
elektrische schok tot gevolg hebben.

a) Richt nooit een vloeistof- of stoomstraal op het apparaat.

b) Mors nooit vloeistof op het apparaat.

c) Dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof.

d) Koppel het apparaat nooit met vochtige handen los van het stroomnet.

e) Scheid het apparaat van het stroomnet in geval van lekkage of binnen-
dringende vloeistof/vocht.

WAARSCHUWING
Levensgevaar door elektrische schok
Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, reparaties of servicewerkzaamhe-
den aan elektrische installaties kunnen een elektrische schok tot gevolg heb-
ben.

a) Laat reparaties aan elektrische onderdelen met originele reserveonderde-
len uitvoeren door een servicemonteur.

b) Laat servicewerkzaamheden alleen uitvoeren door geautoriseerde perso-
nen met de vereiste kwalificatie.

WAARSCHUWING
Brand- en explosiegevaar
Het koudemiddel R600a is licht ontvlambaar. Bij lekkage heerst brand- en ex-
plosiegevaar.
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a) Zorg er bij het transport en de opstelling van de koeleenheid voor dat
geen enkel onderdeel van het koudemiddelcircuit beschadigd raakt.

b) Om het ontstekingsgevaar te reduceren, mag dit apparaat uitsluitend
door een door Franke geautoriseerde specialist worden geïnstalleerd.

c) De plaats van installatie van het apparaat moet groot genoeg zijn.

d) Zorg dat de ventilatieopeningen van het apparaat altijd vrij en niet afge-
dekt zijn.

e) Laat onderhoudswerkzaamheden uitsluitend door erkend serviceperso-
neel verrichten.

f) Gebruik het apparaat niet wanneer het tekenen van schade vertoont.

g) Gebruik voor het ontdooiingsproces geen mechanische of soortgelijke
hulpmiddelen om te vermijden dat het koudemiddelcircuit beschadigd
wordt.

h) Gebruik nooit een waterstraal of schadelijke middelen voor de reiniging
van de koeleenheid.

i) Stel de koeleenheid niet bloot aan warmtebronnen.

j) Koppel bij een storing de koeleenheid los van het elektriciteitsnet.

k) Vermijd open vuur, verwijder alle brandbare voorwerpen van het apparaat
en ventileer de ruimte onmiddellijk als koudemiddel lekt.

l) Gebruik een poederblusser in geval van brand.

WAARSCHUWING
Brandgevaar
Door de elektrische overbelasting van het netsnoer kan als gevolg van de ont-
wikkeling van warmte brand ontstaan.

a) Gebruik voor de aansluiting van het apparaat op de stroomvoorziening
geen contactdoosrails, stekkerdozen of verlengkabels.



Franke Kaffeemaschinen AG Voor uw veiligheid | 1

Gebruiksaanwijzing SU12/UT12 9

WAARSCHUWING
Risico op brandwonden
Het verwarmingsoppervlak van het kopjesblad kan brandwonden of brand ver-
oorzaken.

a) Raak het hete verwarmingsoppervlak van het kopjesblad niet aan.

b) BIJ VERBRANDING: koel de wonden onmiddellijk en raadpleeg afhankelijk
van de graad van de verwonding een arts.

c) Plaats geen brandbare voorwerpen op het hete verwarmingsoppervlak
van het kopjesblad.

LET OP
Irritatie door reinigingsmiddelen
Reinigingstabletten, reinigers voor melksystemen en ontkalkers kunnen huid-
en oogirritaties veroorzaken.

a) Let op de gevaaraanduidingen op de etiketten van reinigingsmiddelen.

b) Vermijd contact met de ogen en de huid.

c) Was uw handen nadat u reinigingsmiddelen heeft aangeraakt.

d) Reinigingsmiddelen mogen niet in dranken komen.

LET OP
Bedorven melk en gebruiksklare dranken
Bedorven melk en gebruiksklare dranken kunnen de gezondheid in gevaar
brengen.

a) Gebruik uitsluitend verse, gekoelde melk en gebruiksklare dranken.

b) Bewaar de melk en gebruiksklare dranken op correcte wijze.
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c) Let op de houdbaarheidsdatum van de gebruikte melk en gebruiksklare
dranken.

LET OP
Kiemen in rauwe melk
Kiemen in rauwe melk kunnen de gezondheid in gevaar brengen.

a) Gebruik geen rauwe melk.

b) Gebruik alleen gepasteuriseerde of houdbare melk.

OPMERKING
Beschadiging van het apparaat
Aansluitkabels kunnen beschadigd raken door trekspanning.

Binnendringend vocht kan schade veroorzaken.

Een ongeschikte opstellingsplaats kan schade veroorzaken.

a) Trek nooit aan de aansluitkabels.

b) Leg de aansluitkabels zo dat er geen mensen over kunnen struikelen.

c) Gebruik nooit waterstralen of stoomreinigers voor de reiniging.

d) Bescherm het apparaat tegen weersinvloeden zoals regen, vorst of direct
zonlicht.

e) Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.

OPMERKING
Bedorven melk en gebruiksklare dranken
Door onvoldoende koeling of hygiëne kunnen gebruiksklare dranken en melk
bederven.
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a) Gebruik uitsluitend voorgekoelde melk en gebruiksklare dranken (2,0-5,0
°C).

b) Bewaar melk en gebruiksklare dranken alleen in een koeleenheid wan-
neer deze is ingeschakeld. Bewaar melk en gebruiksklare dranken wan-
neer de koeleenheid is uitgeschakeld - bijvoorbeeld 's nachts - in een
koelkast.

c) Reinig de machine en de koeleenheid een maal per dag.

d) Raak de aanzuigslang, de binnenzijde van het melkreservoir en het reser-
voirdeksel alleen met schone handen aan of draag wegwerphandschoe-
nen.

e) Leg het containerdeksel met de aanzuigslang alleen op een schoon op-
pervlak.

OPMERKING
Schimmelvorming
Als het apparaat lange tijd leeg staat, kan schimmel ontstaan.

a) Schakel het apparaat uit.

b) Laat het apparaat ontdooien.

c) Reinig het apparaat.

d) Laat de deur van het apparaat open staan.

OPMERKING
Aanzienlijke temperatuurstijging
Als de deur lange tijd open staat, kan de temperatuur in de vakken van het
apparaat aanzienlijk stijgen.

a) Open de deur van het apparaat daarom uitsluitend zolang als nodig is.
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Hebt u vragen die in deze gebruiksaanwijzing niet worden beantwoord? Aarzel
dan niet contact op te nemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger, de klan-
tenservice van Franke of Franke Kaffeemaschinen AG in Aarburg.
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2 LEVERINGSOMVANG
Afhankelijk van de toestelconfiguratie kan de leveringsomvang afwijken. An-
dere accessoires zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij uw dealer of bij Franke Kaf-
feemaschinen AG in Aarburg.

Artikelaanduiding Artikelnummer
SU12/UT12 (FCS4053)

Set handleidingen (SU12/UT12) 560.0006.444

SU12/UT12 FM EC:

4 Melkreservoirs van 4,5l

of

2 Melkreservoirs van 12l

560.0595.536

560.0006.305

SU12/UT12 FM EC:

1 Reinigingscontainer

of

2 Reinigingscontainers

560.0505.698

560.0603.494

SU12/UT12 FM CM:

4 Melkreservoirs van 4,5l

of

2 Melkreservoirs van 12l

560.0594.418

560.0006.312

4 Vloeistofcontainers 4,5 l

(SU12/UT12 FM CM 2OM)

560.0594.418
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Artikelaanduiding Artikelnummer
Wisseladapter

(SU12/UT12 FM CM (2OM))

560.0006.338

Scheidingsrail 560.0006.637

Draadmand

(Optie voor SU12/UT12 FM CM) (VS)

560.0651.743

Slangenset voor melkpak

(Optie voor SU12/UT12 FM CM) (VS)

560.0664.869
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3 GEBRUIK

3.1 Installatie
Uitsluitend een door Franke geautoriseerde specialist mag het apparaat mon-
teren.

3.2 Functie
De koeleenheid is uitsluitend bedoeld voor het koel houden van melk of ande-
re vloeistoffen (kant-en-klare dranken, zoals Cold Brew), voor de bereiding van
dranken met een koffiemachine SB1200 van Franke. Gebruik uitsluitend voor-
gekoelde melk of andere vloeistoffen (2-5 °C).

De koeleenheid heeft de volgende functies:

– Melk en gebruiksklare dranken koel houden
– Temperatuur van melk en andere vloeistoffen weergeven
– Koeltemperatuur instellen
– Bewaken van vulniveaus bij gebruik van reservoirs van Franke met melk

en gebruiksklare dranken
– Verwarm kopjes en glazen voor op het verwarmde kopjesblad voor het

bereiden van warme dranken (wanneer de koeleenheid naast de koffie-
machine is geplaatst)

– Afsluitbare deur tegen toegang door onbevoegden

3.3 Functie van de FoamMasters
De FoamMaster heeft bovendien de volgende functies:

– Verwarmen van melk voor dranken
– Maken van melkschuim
– Automatisch reinigen van het melksysteem
– Automatisch bewaken van vulniveaus
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3.4 Componenten van de koeleenheid
Het toestel is verkrijgbaar met verschillende uitrustingen en in verschillende
uitvoeringen. De weergegeven afbeelding dienen uitsluitend ter referentie, het
daadwerkelijke product kan afwijken.

1

3

4

5

6

2

7

8

1 Aan-/uit-schakelaar voor koeleenheid 2 Temperatuuraanduiding en temperatuurrege-
ling

3 Schakelaar voor melkafgifte/reiniging 4 Aan-/uit-schakelaar voor kopjesrek (SU12)

5 Reinigingspatroon 6 Melk-/vloeistofreservoir (1x12l of 2x4,5l)

7 Wisseladapter (melkafgifte/reiniging) 8 Verwarmd kopjesblad (SU12)
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Uitrusting

OPMERKING
Wanneer de koeleenheid onder de balie is geplaatst, is het verwarmde kopjes-
blad permanent uitgeschakeld.

– Semi-automatisch of automatisch reinigingssysteem (afhankelijk van de
uitvoering)

– Aansluiting links, rechts of onder de koffiemachine mogelijk
– Afsluitbaar
– Verwarmd kopjesblad (SU12)

Uitvoeringen
– SU12 met melkcontainer van 12 l
– SU12 met 2 x 4,5-l-melkcontainers voor het gebruik van 2 melksoorten
– SU12 FM CM 2OM met 2 x 4,5 l vloeistofcontainers voor het gescheiden

gebruik van 2 soorten melk (melk en melkdrank) of 1 soort melk en een
andere vloeistof (bijv. Cold Brew)

– SU12 Twin met melkcontainer van 2 x melkcontainers van 4,5 l voor de
aansluiting van 2 koffiemachines

– UT12-FM-koeleenheid voor onder de balie met melkreservoir van 12-liter
– UT12-FM-Twin-koeleenheid voor onder de balie met 2 melkcontainers van

4,5 liter voor koppeling van 2 koffiemachines
– MU (montage onder balie)
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3.5 Bediening en onderhoud

WAARSCHUWING
Risico op brandwonden
Het verwarmingsoppervlak van het kopjesblad kan brandwonden of brand ver-
oorzaken.

a) Raak het hete verwarmingsoppervlak van het kopjesblad niet aan.

b) BIJ VERBRANDING: koel de wonden onmiddellijk en raadpleeg afhankelijk
van de graad van de verwonding een arts.

c) Plaats geen brandbare voorwerpen op het hete verwarmingsoppervlak
van het kopjesblad.

LET OP
Irritatie door reinigingsmiddelen
Reinigingstabletten, reinigers voor melksystemen en ontkalkers kunnen huid-
en oogirritaties veroorzaken.

a) Let op de gevaaraanduidingen op de etiketten van reinigingsmiddelen.

b) Vermijd contact met de ogen en de huid.

c) Was uw handen nadat u reinigingsmiddelen heeft aangeraakt.

d) Reinigingsmiddelen mogen niet in dranken komen.

LET OP
Bedorven melk en gebruiksklare dranken
Bedorven melk en gebruiksklare dranken kunnen de gezondheid in gevaar
brengen.

a) Gebruik uitsluitend verse, gekoelde melk en gebruiksklare dranken.
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b) Bewaar de melk en gebruiksklare dranken op correcte wijze.

c) Let op de houdbaarheidsdatum van de gebruikte melk en gebruiksklare
dranken.

LET OP
Kiemen in rauwe melk
Kiemen in rauwe melk kunnen de gezondheid in gevaar brengen.

a) Gebruik geen rauwe melk.

b) Gebruik alleen gepasteuriseerde of houdbare melk.

OPMERKING
Schade aan compressor
Bij een te lage omgevingstemperatuur kunnen door stroperige compressorolie
onvoldoende smering en schade aan de compressor worden veroorzaakt.

a) Houd u aan de toegestane omgevingstemperatuur. Aanduidingen over de
klimaatklasse kunnen worden gevonden op het typeplaatje en in de tech-
nische gegevens.

OPMERKING
Bedorven melk en gebruiksklare dranken
Door onvoldoende koeling of hygiëne kunnen gebruiksklare dranken en melk
bederven.

a) Gebruik uitsluitend voorgekoelde melk en gebruiksklare dranken (2,0-5,0
°C).
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b) Bewaar melk en gebruiksklare dranken alleen in een koeleenheid wan-
neer deze is ingeschakeld. Bewaar melk en gebruiksklare dranken wan-
neer de koeleenheid is uitgeschakeld - bijvoorbeeld 's nachts - in een
koelkast.

c) Reinig de machine en de koeleenheid een maal per dag.

d) Raak de aanzuigslang, de binnenzijde van het melkreservoir en het reser-
voirdeksel alleen met schone handen aan of draag wegwerphandschoe-
nen.

e) Leg het containerdeksel met de aanzuigslang alleen op een schoon op-
pervlak.

OPMERKING
Aanzienlijke temperatuurstijging
Als de deur lange tijd open staat, kan de temperatuur in de vakken van het
apparaat aanzienlijk stijgen.

a) Open de deur van het apparaat daarom uitsluitend zolang als nodig is.

OPMERKING
Schimmelvorming
Als het apparaat lange tijd leeg staat, kan schimmel ontstaan.

a) Schakel het apparaat uit.

b) Laat het apparaat ontdooien.

c) Reinig het apparaat.

d) Laat de deur van het apparaat open staan.
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Reiniging van de koeleenheid

Een regelmatige reiniging is voorwaarde voor een correcte bereiding van dran-
ken. In de gebruiksaanwijzing van uw koffiemachine vindt u verdere gedetail-
leerde aanwijzingen voor de bediening, configuratie, reiniging en het onder-
houd van uw koeleenheid. De afzonderlijke reinigingshandleiding beschrijft de
reiniging van de verwijderbare componenten.

Reinig het melk-/drankensysteem dagelijks of elke keer dat de koffiemachine
dit aangeeft. Reinig de koeleenheid en de onderdelen met warm water en een
mild reinigingsmiddel. Met een droge doek drogen of aan de lucht laten dro-
gen. Maak geen gebruik van warme lucht.

Reinig dagelijks:

• Binnenruimte, binnenzijde van deur, kopjesblad en deurafdichting

• Reservoir

• Aanzuigslangen

• Stekkerverbindingen

Reiniging van het kopjesblad (SU12)

1. Schakel het verwarmde kop-
jesblad uit.

2. Wacht tot het oppervlak van
het blad is afgekoeld.

3. Reinig het afgekoelde blad
met een vochtig microvezel-
doekje. Gebruik bij sterke
verontreinigingen een mild
reinigingsmiddel.

3.6 Storingen
Bij een storing wordt een foutmelding op het display van de koffiemachine
weergegeven. De foutmeldingen bevatten aanwijzingen voor de oorzaak van
een storing en hoe deze moet worden verholpen.
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4 BUITENGEBRUIKSTELLING,
TRANSPORT EN AFVOEREN

4.1 Buitengebruikstelling, transport, opslag
– Maak het apparaat leeg
– Apparaat reinigen
– Zorg ervoor dat het apparaat niet kan omvallen en zet het niet schuin

neer
– Geschikte verpakking gebruiken voor transport en opslag
– De technische gegevens van de omgevingsfactoren aanhouden

4.2 Afvoeren
– Voor het afvoeren van ongebruikte reinigingsmiddelen geldt de informatie

op het etiket van dit middel.
– Wend u voor de veilige verwijdering van het gebruikte koudemiddel tot de

plaatselijke autoriteiten. Het typeplaatje bevat informatie over het koude-
middel.

Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende af-
gedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment – WEEE) en mag niet worden afgevoerd met het huishoude-
lijk afval.

Voer elektronische onderdelen afzonderlijk af.

Voer kunststof onderdelen in overeenstemming met hun markeringen af.
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5 TECHNISCHE GEGEVENS
Apparaattype SU12/UT12 (FCS4053)

Afmetingen: breedte/hoogte/diepte (mm) 340/540/475

Gewicht (kg) 25,7

Vulhoeveelheid melk-/vloeistofreservoir (l) 12/2x4,5

Inhoud koudemiddel R600a (Isobutaan) (g) 12

Koeltemperatuur (°C) 2,0-5,0

Klimaatklasse 4

Geschikt voor bedrijf bij een omgevingstempe-
ratuur tot maximaal 16-32 °C

Omgevingstemperatuur (°C) 16-32

Luchtvochtigheid (%) Max. 80

5.1 Elektrische aansluitgegevens
Spanning Stroomaanslui-

ting
Stroomverbruik
(max.)

Zekering Frequentie

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



Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
97947 Grünsfeld
Deutschland
Tel.: +49 9346 9278 0
Fax: +49 9346 9278 100
www.franke.de

Franke Coffee Systems UK Li-
mited
6A Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,
Colney Street,
St Albans,
Hertfordshire, AL2 2DQ
England
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

coffee.franke.com
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