
BRUKERVEILEDNING
SU12/UT12

FCS4053

no

Les brukerveiledningen før du utfører arbeid på apparatet.

Oppbevar veiledningen ved apparatet, og la den følge med hvis appara-
tet selges eller overlates til nye brukere.
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1 FOR DIN SIKKERHET

1.1 Riktig bruk
– Kjøleenheten er beregnet brukt til kjøling av melk og ferdigdrikker som

brukes til tilberedning med en Franke-kaffemaskin.
– Bare bruk forhåndskjølt melk og ferdigdrikk.
– Ta ut melk og ferdigdrikker når kjøleenheten ikke er i bruk. Oppbevar

melk og ferdigdrikker i et egnet kjøleskap.
– Bare bruk anbefalt rengjøringsmiddel. Andre rengjøringsmidler kan etter-

late rester i melke- og drikkesystemet.
– Kjøleenheten er bare beregnet for innendørs bruk.
– Les også den medfølgende samsvarserklæringen.

1.2 Ikke tillatt bruk
– Barn under 8 år skal ikke bruke apparatet.
– Barn og personer med begrensede fysiske, sensoris-

ke eller mentale evner eller manglende erfaring og
kunnskap må kun bruke apparatet under tilsyn eller
etter tilstrekkelig opplæring av en person som er an-
svarlig for deres sikkerhet. Barn har ikke lov til å le-
ke med apparatet.

– Apparatet er ikke egnet for tørking av kopphåndklær eller andre tekstiler.
Koppene må ikke dekkes til med en klut for å varmes opp.

– Alkoholholdige, brennbare, eksplosive stoffer eller spraybokser må ikke
brukes i eller lagres ved apparatet.

– Ikke oppbevar eller bruk elektriske apparater i kjøleenheten.
– Ikke bruk apparatet:



Franke Kaffeemaschinen AG For din sikkerhet | 1

Brukerveiledning SU12/UT12 5

– Dersom du ikke er kjent med funksjonene

– Dersom apparatet, strømledningen eller tilkoblingsledningene er ska-
det

– Dersom apparatet ikke er rengjort eller fylt opp i henhold til instrukse-
ne

– Dersom deksler, sidevegger osv. mangler på apparatet eller ikke er
montert

1.3 Forklaring av sikkerhetshenvisninger
For å beskytte personer og gjenstander må du følge sikkerhetshenvisningene.

Symboler og signalord angir farens alvorlighetsgrad.

ADVARSEL
ADVARSEL betegner en eventuelt truende fare. Hvis faren ikke
kan unngås, kan følgene være død eller svært alvorlige person-
skader.

FORSIKTIG
FORSIKTIG betegner en eventuelt truende fare. Hvis faren ikke
kan unngås, kan følgene være lette eller ubetydelige skader.

LES DETTE
LES DETTE gjør deg oppmerksom på fare for maskinskader.
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1.4 Farer ved bruk

ADVARSEL
Livsfare på grunn av elektrisk støt
Skadde nettkabler, ledninger eller plugger kan føre til elektrisk støt.

a) Skadde nettkabler, ledninger eller plugger skal ikke kobles til strømnettet.

b) Skift ut skadde nettkabler, ledninger eller plugger. 
Dersom strømkabelen er fast montert ta kontakt med servicetekniker. Er
nettkabelen ikke fast montert, bestiller og bruker du en ny, original nett-
kabel.

c) Pass på at maskinen og nettkabelen ikke befinner seg i nærheten av var-
me overflater, som f.eks. gasskomfyr, elektrisk komfyr eller varmeovn.

d) Pass på at nettkabelen ikke kommer i klem eller gnisser mot skarpe kan-
ter.

e) Trekk alltid kun i pluggen, ikke i ledningen når du skal koble apparatet fra
strømnettet.

ADVARSEL
Livsfare på grunn av elektrisk støt
Lekkasjer eller væske/fuktighet som trenger inn i apparatet, kan føre til elek-
trisk støt.

a) Ikke rett væske- eller dampstråler mot apparatet.

b) Ikke hell væske på apparatet.

c) Ikke dypp apparatet i væske.

d) Ikke koble apparatet fra strømnettet med fuktige hender.

e) Koble apparatet fra strømnettet dersom det er lekkasje eller væske/fuk-
tighet trenger inn.
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ADVARSEL
Livsfare på grunn av elektrisk støt
Ikke korrekt utførte arbeider, reparasjoner eller servicearbeider på elektriske
anlegg kan føre til elektrisk støt.

a) Få en servicetekniker til å utføre reparasjoner på elektriske deler med ori-
ginale reservedeler.

b) Servicearbeider skal kun utføres av autoriserte personer med relevante
kvalifikasjoner.

ADVARSEL
Fare for brann og eksplosjon
Kjølemediet R600a er lett antennelig. Ved lekkasje er det fare for brann og
eksplosjon.

a) Ved transport og installasjon av kjøleenheten må du forsikre deg om at
ingen deler til kjølemediekretsen blir skadet.

b) For å redusere antennelsesfaren, må monteringen av dette apparatet ba-
re utføres av en fagperson som er autorisert av Franke.

c) Installasjonsstedet til apparatet må være tilstrekkelig stort.

d) Forsikre deg om at lufteåpningene til apparatet alltid er frie og utildekket.

e) Vedlikeholdsarbeid skal bare utføres av kvalifisert servicepersonale.

f) Ikke bruk apparatet dersom det viser tegn på skader.

g) For å forhindre skade på kjølemediekretsen, må du ikke bruke mekaniske
eller andre hjelpemidler i avrimingsprosessen.

h) Ikke bruk vannstråle eller skadelige midler til rengjøring av kjøleenheten.

i) Ikke utsett kjøleenheten for varmekilder.

j) Koble kjøleenheten fra strømnettet ved funksjonsfeil.
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k) I tilfelle lekkasje av kjølemediet, må du forhindre åpne flammer, fjerne alt
brennbart fra apparatet og umiddelbart lufte rommet.

l) Bruk pulverbrannslukker ved brann.

ADVARSEL
Brannfare
Elektrisk overbelastning på strømledningen kan føre til brann på grunn av var-
me.

a) Ikke bruk grenuttak, flerveisstikkontakter eller skjøteledninger for å koble
apparatet til strømforsyningen.

ADVARSEL
Fare for forbrenning
Koppholderens varmeflate kan føre til forbrenninger eller forårsake brann.

a) Ikke rør koppholderens varme varmeflate.

b) VED FORBRENNINGER: Avkjøl skaden omgående, og ta kontakt med lege
hvis skaden er alvorlig.

c) Ikke legg brennbart materiale på koppholderens varme varmeflate.

FORSIKTIG
Irritasjoner på grunn av rengjøringsmidler
Rensetabletter, rengjøringsmidler for melkesystemer og avkalkingsmidler kan
forårsake øye- eller hudirritasjoner.

a) Vær oppmerksom på farehenvisningene på rengjøringsmiddeletikettene.

b) Unngå kontakt med huden og øynene.
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c) Vask hendene etter kontakt med rengjøringsmidler.

d) Det må ikke komme rengjøringsmiddel i drikkene.

FORSIKTIG
Bedervet melk og ferdigdrikk
Bedervet melk og ferdigdrikk kan være helsefarlig.

a) Bare bruk fersk, avkjølt melk og ferdigdrikk.

b) Overhold oppbevaringsbetingelsene for melken og ferdigdrikkene.

c) Vær oppmerksom på holdbarhetsdatoen til den brukte melken og ferdig-
drikken.

FORSIKTIG
Bakterier i råmelk
Bakterier i råmelken kan utgjøre en helsefare.

a) Bruk derfor ikke råmelk.

b) Bruk bare pasteurisert eller langtidsholdbar melk.

LES DETTE
Skader på apparatet
Tilkoblingsledninger kan skades hvis de strekkes.

Inntrengende fuktighet kan føre til skader.

Et uegnet oppstillingssted kan føre til skader.

a) Ikke trekk i tilkoblingsledningene.

b) Legg alltid tilkoblingsledninger slik at de ikke utgjør snublefare.
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c) Ikke bruk vannstråle eller dampstråle ved rengjøring.

d) Sikre apparatet mot værpåvirkning som regn, frost eller direkte sollys.

e) Still apparatet kun opp på et stabilt og jevnt underlag.

LES DETTE
Bedervet melk og ferdigdrikk
Utilstrekkelig kjøling eller hygiene kan ødelegge ferdigdrikker og melk.

a) Bare bruk forhåndskjølt melk og ferdigdrikk (2,0-5,0 °C).

b) Melken og ferdigdrikkene skal bare lagres i kjøleenheten under drift. La-
gre melken og ferdigdrikkene i et kjøleskap utenfor driftstid, som for ek-
sempel om natten.

c) Rengjør maskinen og kjøleenheten én gang om dagen.

d) Pass på at hendene dine er rene før du tar på sugeslangen, innsiden av
beholderen og beholderdekselet, eller bruk engangshansker.

e) Beholderdekselet med sugeslangen skal bare legges på rene overflater.

LES DETTE
Muggdannelse
Hvis apparatet står tomt over lengre tid, kan det danne seg mugg.

a) Slå av apparatet.

b) La apparatet tine.

c) Rengjør apparatet.

d) La døren til apparatet stå åpen.



Franke Kaffeemaschinen AG For din sikkerhet | 1

Brukerveiledning SU12/UT12 11

LES DETTE
Betydelig temperaturøkning
Hvis døren er åpnet over lengre tid, kan det bli en betydelig temperaturøkning
i kamrene til apparatet.

a) Åpne døren til apparatet bare så lenge det er nødvendig.

Har du andre spørsmål som ikke besvares i denne veiledningen? Ikke nøl med
å kontakte din lokale servicepartner, Franke kundeservice eller Franke Kaffee-
machinen AG i Aarburg.
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2 LEVERINGSOMFANG
Leveringsomfanget kan variere avhengig av apparatkonfigurasjonen. Ytterlige-
re tilbehør kan skaffes direkte fra forhandleren eller fra Franke Kaffeemaschi-
nen AG i Aarburg.

Artikkelbetegnelse Artikkelnummer
SU12/UT12 (FCS4053)

Sett med brukerveiledninger (SU12/UT12) 560.0006.445

SU12/UT12 FM EC:

4 melkebeholder 4,5 l

eller

2 melkebeholder 12 l

560.0595.536

560.0006.305

SU12/UT12 FM EC:

1 rengjøringsbeholder

eller

2 rengjøringsbeholder

560.0505.698

560.0603.494

SU12/UT12 FM CM:

4 melkebeholder 4,5 l

eller

2 melkebeholder 12 l

560.0594.418

560.0006.312

4 mediumbeholder 4,5 l

(SU12/UT12 FM CM 2OM)

560.0594.418
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Artikkelbetegnelse Artikkelnummer
Vendeadapter

(SU12/UT12 FM CM (2OM))

560.0006.338

Deleskinne 560.0006.637

Trådkurv

(ekstrautstyr for SU12/UT12 FM CM) (USA)

560.0651.743

Slangesett for melkepose

(ekstrautstyr for SU12/UT12 FM CM) (USA)

560.0664.869
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3 BRUK

3.1 Installasjon
Monteringen skal kun utføres av en fagperson som er autorisert av Franke.

3.2 Funksjon
Kjøleenheten er beregnet brukt til kjøling av melk eller andre medier (ferdig-
drikker slik som Cold Brew) som brukes til tilberedning av drikke med en Fran-
ke-kaffemaskin SB1200. Bare bruk melk eller medier som er forhåndskjølt
(2-5 °C).

Kjøleenheten har følgende funksjoner:

– Holde melk og ferdigdrikker kjølig
– Vise temperaturen til melk eller andre medier
– Stille inn kjøletemperaturen
– Overvåke fyllnivåene ved bruk av Franke-beholdere med melk og ferdig-

drikker
– Forhåndsvarm kopper og glass på den oppvarmede koppholderen for til-

beredning av varme drikker (hvis kjøleenheten er ved siden av kaffemas-
kinen)

– Sikre mot uautorisert tilgang med sin låsbare dør

3.3 FoamMasters funksjon
FoamMaster har dessuten følgende funksjoner:

– Oppvarming av melk til drikker
– Skape melkeskum
– Rengjøre melkesystemet automatisk
– Overvåke fyllnivåer automatisk
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3.4 Komponenter i kjøleenheten
Enheten kan fås med forskjellig utstyr og i ulike modeller. Bildene som vises
er kun for referanse. Det faktiske produktet kan variere.

1

3

4

5

6

2

7

8

1 På-/Av-bryter for kjøleenhet 2 Temperaturindikator og temperaturregulering

3 Bryter for melkereferanse/rengjøring 4 På-/Av-bryter for oppvarmet koppholder
(SU12)

5 Rengjøringspatron 6 Melke-/mediumsbeholder (1 x 12 liter eller 2
x 4,5 l)

7 Vendeadapter (tapping av melk/rengjøring) 8 Oppvarmet koppholder (SU12)
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Utstyr

LES DETTE
Hvis kjøleenheten er plassert under disken, er den oppvarmede koppholderen
permanent deaktivert.

– Halvautomatisk eller automatisk rengjøringssystem (avhengig av modell)
– Kan kobles til på venstresiden, høyresiden eller under kaffemaskinen
– Kan låses
– Oppvarmet koppholder (SU12)

Modeller
– SU12 med 12-liters melkebeholder
– SU12 med 2 x 4,5-liters melkebeholdere for bruk av to melkesorter
– SU12 FM CM 2OM med 2 x 4,5-liters mediumbeholdere for mediumsdelt

bruk av to melkesorter (melk og melkedrikk) eller én melkesort og et yt-
terligere medium (f.eks. Cold Brew)

– SU12 Twin med 2 x 4,5-liters melkebeholdere for tilkobling av to kaffe-
maskiner

– UT12-FM-Bar-kjøleenhet med 12-liters melkebeholdere
– UT12-FM-Twin-Bar-kjøleenhet med 2 x 4,5-liters melkebeholdere for til-

kobling av to kaffemaskiner
– MU (montering under disk)

3.5 Betjening og vedlikehold

ADVARSEL
Fare for forbrenning
Koppholderens varmeflate kan føre til forbrenninger eller forårsake brann.
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a) Ikke rør koppholderens varme varmeflate.

b) VED FORBRENNINGER: Avkjøl skaden omgående, og ta kontakt med lege
hvis skaden er alvorlig.

c) Ikke legg brennbart materiale på koppholderens varme varmeflate.

FORSIKTIG
Irritasjoner på grunn av rengjøringsmidler
Rensetabletter, rengjøringsmidler for melkesystemer og avkalkingsmidler kan
forårsake øye- eller hudirritasjoner.

a) Vær oppmerksom på farehenvisningene på rengjøringsmiddeletikettene.

b) Unngå kontakt med huden og øynene.

c) Vask hendene etter kontakt med rengjøringsmidler.

d) Det må ikke komme rengjøringsmiddel i drikkene.

FORSIKTIG
Bedervet melk og ferdigdrikk
Bedervet melk og ferdigdrikk kan være helsefarlig.

a) Bare bruk fersk, avkjølt melk og ferdigdrikk.

b) Overhold oppbevaringsbetingelsene for melken og ferdigdrikkene.

c) Vær oppmerksom på holdbarhetsdatoen til den brukte melken og ferdig-
drikken.

FORSIKTIG
Bakterier i råmelk
Bakterier i råmelken kan utgjøre en helsefare.
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a) Bruk derfor ikke råmelk.

b) Bruk bare pasteurisert eller langtidsholdbar melk.

LES DETTE
Kompressorskader
For lav omgivelsestemperatur kan føre til utilstrekkelig smøring og skader på
kompressoren på grunn av viskøs kompressorolje.

a) Sørg for å overholde den tillatte omgivelsestemperaturen. Informasjon om
klimaklasser finner du på typeskiltet og i de tekniske dataene.

LES DETTE
Bedervet melk og ferdigdrikk
Utilstrekkelig kjøling eller hygiene kan ødelegge ferdigdrikker og melk.

a) Bare bruk forhåndskjølt melk og ferdigdrikk (2,0-5,0 °C).

b) Melken og ferdigdrikkene skal bare lagres i kjøleenheten under drift. La-
gre melken og ferdigdrikkene i et kjøleskap utenfor driftstid, som for ek-
sempel om natten.

c) Rengjør maskinen og kjøleenheten én gang om dagen.

d) Pass på at hendene dine er rene før du tar på sugeslangen, innsiden av
beholderen og beholderdekselet, eller bruk engangshansker.

e) Beholderdekselet med sugeslangen skal bare legges på rene overflater.

LES DETTE
Betydelig temperaturøkning
Hvis døren er åpnet over lengre tid, kan det bli en betydelig temperaturøkning
i kamrene til apparatet.
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a) Åpne døren til apparatet bare så lenge det er nødvendig.

LES DETTE
Muggdannelse
Hvis apparatet står tomt over lengre tid, kan det danne seg mugg.

a) Slå av apparatet.

b) La apparatet tine.

c) Rengjør apparatet.

d) La døren til apparatet stå åpen.

Rengjøring av kjøleenheten

Regelmessig rengjøring er en forutsetning for ren og sikker nytelse av drikke-
ne. I kaffemaskinens brukerveiledning finner du mer detaljerte opplysninger
om betjening, konfigurasjon, rengjøring og vedlikehold av kjøleenheten din.
Den separate rengjøringsveiledningen beskriver også rengjøring av avtakbare
komponenter.

Rengjør melke-/drikkesystemet daglig eller på oppfordring fra kaffemaskinen.
Rengjør kjøleenheten og delene med varmt vann og et mildt rengjørings-
middel. Bruk en tørr klut til tørking, eller la det lufttørke. Ikke bruk varmluft.

Rengjør hver dag:

• Innvendig rom, innside av dør, koppholder og dørtetning

• Beholder

• Sugeslanger

• Pluggkoblinger



3 | Bruk Franke Kaffeemaschinen AG

20 Brukerveiledning SU12/UT12

Rengjøring av koppholderen (SU12)

1. Slå av den oppvarmede kopp-
holderen.

2. Vent til flaten er avkjølt.

3. Rengjør den avkjølte flaten
med en fuktig mikrofiberklut.
Ved kraftig tilsmussing kan du
bruke et mildt rengjørings-
middel.

3.6 Feil
Det vises en feilmelding på kaffemaskinens display hvis det oppstår en feil.
Feilmeldingen inneholder informasjon om årsak til og utbedring av feilen.
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4 DRIFTSNEDLEGGELSE, TRANSPORT
OG AVHENDING

4.1 Driftsnedleggelse, transport, lagring
– Tøm apparatet
– Rengjør apparatet
– Sikre apparatet mot å velte og still det ikke på skrått
– Bruk egnet emballasje til transport og lagring
– Miljøbetingelsene som angis i de tekniske data, skal overholdes

4.2 Kassering
– Ved kassering av ubrukt rengjøringsmiddel må du være oppmerksom på

etikettinformasjonen.
– Kontakt lokale myndigheter for sikker kassering av det brukte kjølemidde-

let. Typeskiltet inneholder informasjon om kjølemiddelet.

Apparatet samsvarer med EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektro-
nisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), og må ikke
kastes i husholdningsavfallet.

Kasser elektronikkdeler separat.

Kasser kunststoffdeler iht. merking.
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5 TEKNISKE DATA
Apparattype SU12/UT12 (FCS4053)

Mål: bredde/høyde/dybde (mm) 340/540/475

Vekt (kg) 25,7

Påfyllingsnivå for melke-/mediumsbeholder (l) 12/2x4,5

Påfyllingsnivå for kjølemiddel R600a (isobutan)
(g)

12

Kjøletemperatur (°C) 2,0-5,0

Klimaklasse 4

Egnet for drift ved en omgivelsestemperatur på
opptil 16-32 °C

Omgivelsestemperatur (°C) 16-32

Luftfuktighet (%) Maks. 80

5.1 Elektriske tilkoblingsdata
Spenning Strømtilkobling Strømforbruk

(maks.)
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





Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
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Tel.: +49 9346 9278 0
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www.franke.de
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6A Handley Page Way,
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St Albans,
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England
Tel.: +44 1923 635700
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www.franke.com

Franke Coffee Systems
Americas
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Smyrna, TN 37167
USA
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www.franke.com

Franke Kaffeemaschinen AG
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Switzerland
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www.franke.com
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