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Citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de a opera aparatul.
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1 PENTRU SIGURANŢA
DUMNEAVOASTRĂ

1.1 Utilizare conform destinaţiei
– Unitatea de răcire este destinată utilizării exclusiv pentru păstrarea la re-

ce a laptelui şi băuturilor preparate necesare pentru prepararea cu o ma-
şină de cafea Franke.

– Utilizaţi numai lapte şi băuturi preparate răcite în prealabil.
– Scoateţi laptele şi băuturile preparate atunci când nu utilizaţi unitatea de

răcire. Păstraţi laptele şi băuturile preparate într-un frigider adecvat.
– Utilizaţi numai agenţi de curăţare recomandaţi. Alţi agenţi de curăţare pot

lăsa reziduuri în sistemul pentru lapte şi pentru băuturi.
– Unitatea de răcire este destinată exclusiv utilizării în spaţii închise.
– Respectaţi Declaraţia de conformitate anexată.

1.2 Utilizare interzisă
– Este interzisă utilizarea aparatului de către copiii cu

vârsta mai mică de 8 ani.
– Utilizarea aparatului de către copiii şi persoanele cu

capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau
care nu au experienţa ori cunoştinţele necesare este
permisă numai sub supravegherea sau după instrui-
rea corespunzătoare de către o persoană resposabi-
lă pentru siguranţa acestora. Copiii nu trebuie să se
joace cu aparatul.
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– Aparatul nu este adecvat pentru uscarea lavetelor pentru vase sau a altor
tipuri de lavete. Pentru încălzirea ceştilor, acestea nu trebuie să fie aco-
perite cu o lavetă.

– Nu este permisă utilizarea sau depozitarea în aparat a substanţelor alcoo-
lice, inflamabile şi explozive sau a dozelor de spray.

– Nu depozitaţi şi nu utilizaţi aparate electrice în unitatea de răcire.
– Nu utilizaţi aparatul în următoarele cazuri:

– Dacă nu cunoaşteţi funcţiile acestuia

– Dacă aparatul, cablul de alimentare electrică sau cablurile de racord
sunt deteriorate

– Dacă aparatul nu a fost curăţat sau umplut în mod corespunzător

– Dacă capacele, panourile laterale etc. ale aparatului lipsesc sau nu
sunt montate

1.3 Explicarea indicaţiilor de siguranţă
Pentru protecţia persoanelor şi bunurilor materiale trebuie să respectaţi indi-
caţiile de siguranţă.

Simbolul şi cuvântul de avertizare indică gravitatea pericolului.

AVERTIZARE
AVERTIZARE desemnează un pericol iminent posibil. Dacă nu este
evitat, urmarea poate fi decesul sau cele mai grave vătămări cor-
porale.

PRECAUŢIE
PRECAUŢIE desemnează un pericol iminent posibil. Dacă nu este
evitat, urmările pot fi vătămări uşoare sau nesemnificative.



1 | Pentru siguranţa dumneavoastră Franke Kaffeemaschinen AG

6 Instrucţiuni de utilizare SU12/UT12

OBSERVAŢIE
NOTĂ atrage atenţia asupra riscurilor de deteriorare a maşinii.

1.4 Pericole la utilizare

AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Cablurile de alimentare electrică, conductoarele sau fişele deteriorate pot pro-
voca electrocutări.

a) Nu conectaţi la reţeaua electrică niciun fel de cabluri, conductoare sau fi-
şe deteriorate.

b) Înlocuiţi cablurile de alimentare electrică, conductoarele sau fişele deteri-
orate. 
Dacă cablul de alimentare electrică este montat fix, contactaţi serviciul
de asistenţă tehnică. Dacă cablul de alimentare eelctrică nu este montat
fix, comandaţi şi utilizaţi un cablu de alimentare electrică nou, original.

c) Asiguraţi-vă că maşina şi cablul de alimentare electrică nu se află în apro-
pierea unor suprafeţe fierbinţi, cum ar fi, de exemplu, plitele pe gaz, plite-
le electrice sau cuptoarele.

d) Asiguraţi-vă că cablul de alimentare electrică nu este gripat şi că nu se
află în contact cu muchii ascuţite.

e) Trageţi numai de fişă, nu de cablu, atunci când deconectaţi aparatul de la
reţeaua de alimentare cu energie electrică.
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AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Lichidele/Umiditatea sau scurgerile care pătrund în aparat pot duce la elec-
trocutare.

a) Nu orientaţi niciodată spre aparat jeturi de lichid sau vapori.

b) Nu vărsaţi lichide pe aparat.

c) Nu scufundaţi aparatul în lichid.

d) Nu deconectaţi niciodată aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie
electrică dacă aveţi mâinile ude.

e) Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie electrică în
cazul de scurgerii sau pătrunderii de lichid/umiditate în aparat.

AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Lucrările, reparaţiile sau lucrările de service efectuate necorespunzător la in-
stalaţiile electrice pot conduce la o electrocutare.

a) Reparaţiile trebuie să fie efectuate de tehnicianul serviciului de asistenţă
tehnică, folosind piese de schimb originale.

b) Permiteţi efectuarea lucrărilor de service numai de către persoane autori-
zate care deţin calificarea corespunzătoare.

AVERTIZARE
Pericol de incendiu şi de explozie
Agentul de răcire R600a este uşor inflamabil. În cazul scurgerii acestuia, exis-
tă pericolul de incendiu şi de explozie.
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a) În timpul transportului şi instalării unităţii de răcire, asiguraţi-vă că nicio
componentă a circuitului de agent de răcire nu suferă deteriorări.

b) Pentru a reduce pericolul de aprindere, instalarea aparatului trebuie să fie
efectuată numai de către un specialist autorizat de compania Franke.

c) Locul de instalare a apartului trebuie să aibă o dimensiune corespunză-
toare.

d) Asiguraţi-vă că orificiile de ventilare ale aparatului nu sunt obstrucţionate.

e) Lucrările de întreţinere trebuie efectuate numai personal de service califi-
cat.

f) Nu utilizaţi aparatul dacă acesta prezintă urme de deteriorare.

g) Pentru a preveni deteriorarea circuitului de agent de răcire, nu utilizaţi in-
strumente mecanice sau de alt tip în vederea accelerării procesului de
dezgheţare.

h) Nu utilizaţi jeturi de apă şi produse agresive pentru a curăţa unitatea de
răcire.

i) Nu amplasaţi unitatea de răcire lângă surse de căldură.

j) În cazul funcţionării defectuoase, deconectaţi aparatul de la reţeaua de
alimentare cu energie electrică.

k) În cazul scurgerii agentului de răcire, evitaţi prezenţa flăcărilor deschise,
scoateţi din aparat toate materialele inflamabile şi aerisiţi imediat încăpe-
rea.

l) În caz de incendiu, utilizaţi un stingător cu pulbere.

AVERTIZARE
Pericol de incendiu
Din cauza suprasarcinii electrice a cablului de racordare la reţea şi ca urmare
a dezvoltării de căldură se poate produce un incendiu.
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a) Nu utilizaţi prelungitoare cu prize, prize multiple sau cabluri prelungitoare
pentru racordarea aparatului la reţeaua de alimentare cu energie electri-
că.

AVERTIZARE
Pericol de ardere
Suprafaţa de încălzire a suportului pentru ceşti poate provoca arsuri sau un in-
cendiu.

a) Nu atingeţi suprafaţa fierbinte de încălzire a suportului pentru ceşti.

b) ÎN CAZ DE ARSURĂ: Răciţi imediat rana şi consultaţi un medic în funcţie
de gravitatea rănii.

c) Nu aşezaţi nimic inflamabil pe suprafaţa fierbinte de încălzire a suportului
pentru ceşti.

PRECAUŢIE
Iritaţii din cauza agenţilor de curăţare
Tabletele de curăţare, agenţii de curăţare pentru sisteme pentru lapte şi agen-
ţii de decalcificare pot provoca iritaţii ale ochilor sau ale pielii.

a) Acordaţi atenţie indicaţiilor privind pericolele de pe etichetele agenţilor
de curăţare.

b) Evitaţi contactul cu ochii şi pielea.

c) Spălaţi-vă mâinile în cazul contactului acestora cu agenţii de curăţare.

d) Agenţii de curăţare nu trebuie să intre în contact cu băuturile.
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PRECAUŢIE
Lapte alterat şi băuturile preparate alterate
Laptele alterat şi băuturile preparate alterate pot pune în pericol sănătatea.

a) Utilizaţi numai lapte şi băuturi preparate proaspete, răcite.

b) Respectaţi condiţiile de depozitare pentru lapte şi băuturile preparate.

c) Respectaţi termenul de valabilitate a laptelui şi băuturilor preparate folosi-
te.

PRECAUŢIE
Germeni în laptele crud
Germenii din laptele crud pot fi nocivi pentru sănătate.

a) Nu folosiţi lapte crud.

b) Folosiţi numai lapte pasteurizat sau lapte UHT.

OBSERVAŢIE
Deteriorarea aparatului
Cablurile de racordare pot fi avariate în urma tensionării prin întindere.

Pătrunderea umidităţii în interiorul aparatului poate provoca avarii.

O amplasare necorespunzătoare poate cauza avarii.

a) Nu trageţi niciodată de cablurile de racord.

b) Instalaţi cablurile de racord astfel încât să nu comporte pericole de împie-
dicare.

c) Nu folosiţi dispozitive de curăţare cu jet de apă sau de aburi.
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d) Protejaţi aparatul împotriva intemperiilor precum ploaia, îngheţul sau radi-
aţiile solare directe.

e) Aşezaţi aparatul numai pe o suprafaţă plană, stabilă.

OBSERVAŢIE
Laptele alterat şi băuturile preparate alterate
Laptele şi băuturile preparate se pot altera în urma unei răciri sau igiene defi-
citare.

a) Utilizaţi numai lapte şi băuturi preparate răcite în prealabil (2,0-5,0 °C).

b) Depozitaţi laptele şi băuturile preparate în unitatea de răcire numai în tim-
pul intervalelor de funcţionare a acesteia. În afara timpului de funcţionare
a unităţii de răcire, de exemplu, peste noapte, depozitaţi laptele şi băutu-
rile preparate într-un frigider.

c) Curăţaţi o dată pe zi maşina şi unitatea de răcire.

d) Nu atingeţi furtunul de aspirare, partea interioară a recipientului pentur
boabe şi capacul acestuia decât după ce v-aţi spălat mâinile sau dacă uti-
lizaţi mănuşi de unică folosinţă.

e) Aşezaţi capacul recipientului cu furtunul de aspirare numai pe o suprafaţă
curată.

OBSERVAŢIE
Formarea de mucegai
În cazul în care aparatul rămâne neumplut pentru o perioadă mai lungă de
timp, se poate forma mucegai.

a) Deconectaţi aparatul.

b) Lăsaţi aparatul să se dezgheţe.

c) Curăţaţi aparatul.
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d) Lăsaţi uşa aparatului deschisă.

OBSERVAŢIE
Creştere considerabilă a temperaturii
Dacă uşa este lăsată deschisă pentru o perioadă mai lungă de timp, tempera-
tura din compartimentele aparatului poate creşte considerabil.

a) Deschideţi uşa aparatului numai atât cât este absolut necesar.

Mai aveţi întrebări pentru care nu găsiţi răspunsuri în aceste instrucţiuni? Nu
ezitaţi să contactaţi partenerul comercial local pentru asistenţă clienţ, depar-
tamentul de asistenţă clienţi Franke sau Franke Kafeemaschinen AG din Aar-
burg.
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2 SETUL DE LIVRARE
Pachetul de livrare poate să varieze în funcţie de configuraţia aparatului. Ac-
cesorii suplimentare pot fi obţinute direct de la reprezentanţa comercială lo-
cală sau de la compania FRANKE Kaffeemaschinen AG din Aarburg.

Denumirea articolului Numărul articolului
SU12/UT12 (FCS4053)

Set manual (SU12/UT12) 560.0006.448

SU12/UT12 FM EC:

4 recipiente pentru lapte de 4,5 l

sau

2 recipiente pentru lapte de 12 l

560.0595.536

560.0006.305

SU12/UT12 FM EC:

1 recipient pentru curăţare

sau

2 recipiente pentru curăţare

560.0505.698

560.0603.494

SU12/UT12 FM CM:

4 recipiente pentru lapte de 4,5 l

sau

2 recipiente pentru lapte de 12 l

560.0594.418

560.0006.312

4 recipiente pentru fluide de 4,5 l

(SU12/UT12 FM CM 2OM)

560.0594.418
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Denumirea articolului Numărul articolului
Adaptor de comutare

(SU12/UT12 FM CM (2OM))

560.0006.338

Şină separatoare 560.0006.637

Coş din sârmă

(Opţional pentru SU12/UT12 FM CM) (USA)

560.0651.743

Set de furtunuri pentru pungi de lapte

(Opţional pentru SU12/UT12 FM CM) (USA)

560.0664.869
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3 UTILIZAREA

3.1 Instalarea
Instalarea aparatului trebuie să fie efectuată numai de către un specialist au-
torizat.

3.2 Funcţii
Unitatea de răcire este destinată exclusiv pentru meţinerea rece a laptelui sau
altor fluide (băuturi preparate, de exemplu, Cold Brew) destinate preparării bă-
uturilor cu o maşină de cafea SB1200 marca Franke. Utilizaţi numai lapte sau
fluide răcite în prealabil (2-5 °C).

Unitatea de răcire are următoarele funcţii:

– Păstrarea la rece a laptelui şi băuturilor preparate
– Afişarea temperaturii laptelui şi celorlalte fluide
– Reglarea temperaturii de răcire
– Monitorizarea nivelului de umplere în cazul utilizării de recipiente Franke

cu lapte şi băuturi preparate
– Preîncălzirea ceştilor şi paharelor pe suportul cu funcţie de încălzire pen-

tru ceşti, pentru prepararea băuturilor calde (dacă unitatea de răcire se
află lângă maşina de cafea)

– Blocarea uşii în vederea prevenirii accesului neautorizat

3.3 Funcţia unităţii FoamMasters
Unitatea FoamMaster are în plus următoarele funcţii:

– Încălzirea laptelui pentru băuturi
– Prepararea spumei de lapte
– Curăţarea automată a sistemului pentru lapte
– Monitorizarea automată a nivelului de umplere
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3.4 Componentele unităţii de răcire
Aparatul este disponibil cu diverse echipamente şi în diferite variante de exe-
cuţie. Imaginile prezentate sunt doar orientative şi pot să difere faţă de produ-
sul efectiv.

1

3

4

5

6

2

7

8

1 Comutator de pornire/oprire pentru unitatea
de răcire

2 Afişaj temperatură şi reglare temperatură

3 Comutator pentru alimentare cu lapte/cură-
ţare

4 Comutator de pornire/oprire pentru suportul
cu funcţie de încălzire pentru ceşti (SU12)

5 Cartuş de curăţare 6 Recipient pentru lapte/fluide (1x12 l sau
2x4,5 l)

7 Adaptor de comutare (alimentare cu lapte/
curăţare)

8 Suport cu funcţie de încălzire pentru ceşti
(SU12)
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Dotarea

OBSERVAŢIE
Dacă unitatea de răcire este poziţionată sub tejghea, suportul cu funcţie de
încălzire pentru ceşti este dezactivat permanent.

– Sistem de curăţare semiautomat sau automat (în funcţie de dotare)
– Este posibilă racordarea la stânga, la dreapta sau dedesubtul maşinii de

cafea
– Se poate încuia
– Suport cu funcţie de încălzire pentru ceşti (SU12)

Variante de execuţie
– SU12 cu recipient pentru lapte de 12 l
– SU12 cu 2 recipiente pentru lapte de 4,5 l pentru utilizarea a 2 sortimen-

te de lapte
– SU12 FM CM 2OM cu 2 recipiente pentru fluide de 4,5 l pentru utilizarea

fără fluide a 2 sortimente de lapte (lapte şi băutură cu lapte) sau 1 sorti-
ment de lapte şi un alte fluid (de exemplu, Cold Brew)

– SU12 Twin cu 2 recipiente pentru lapte de 4,5 l pentru racordarea a 2
maşini de cafea

– Unitate de răcire cu montare sub tejghea UT12-FM cu recipient pentru
lapte de 12 l

– Unitate de răcire cu montare sub tejghea UT12-FM-Twin cu 2 recipiente
pentru lapte de 4,5 l pentru racordarea a 2 maşini de cafea

– MU (montare sub tejghea)
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3.5 Utilizarea şi îngrijirea

AVERTIZARE
Pericol de ardere
Suprafaţa de încălzire a suportului pentru ceşti poate provoca arsuri sau un in-
cendiu.

a) Nu atingeţi suprafaţa fierbinte de încălzire a suportului pentru ceşti.

b) ÎN CAZ DE ARSURĂ: Răciţi imediat rana şi consultaţi un medic în funcţie
de gravitatea rănii.

c) Nu aşezaţi nimic inflamabil pe suprafaţa fierbinte de încălzire a suportului
pentru ceşti.

PRECAUŢIE
Iritaţii din cauza agenţilor de curăţare
Tabletele de curăţare, agenţii de curăţare pentru sisteme pentru lapte şi agen-
ţii de decalcificare pot provoca iritaţii ale ochilor sau ale pielii.

a) Acordaţi atenţie indicaţiilor privind pericolele de pe etichetele agenţilor
de curăţare.

b) Evitaţi contactul cu ochii şi pielea.

c) Spălaţi-vă mâinile în cazul contactului acestora cu agenţii de curăţare.

d) Agenţii de curăţare nu trebuie să intre în contact cu băuturile.

PRECAUŢIE
Lapte alterat şi băuturile preparate alterate
Laptele alterat şi băuturile preparate alterate pot pune în pericol sănătatea.

a) Utilizaţi numai lapte şi băuturi preparate proaspete, răcite.
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b) Respectaţi condiţiile de depozitare pentru lapte şi băuturile preparate.

c) Respectaţi termenul de valabilitate a laptelui şi băuturilor preparate folosi-
te.

PRECAUŢIE
Germeni în laptele crud
Germenii din laptele crud pot fi nocivi pentru sănătate.

a) Nu folosiţi lapte crud.

b) Folosiţi numai lapte pasteurizat sau lapte UHT.

OBSERVAŢIE
Deteriorări ale compresorului
Din cauza uleiului vâscos din compresor, o temperatură ambiantă prea scăzu-
tă poate cauza o lubrifiere insuficientă şi producerea de deteriorări la compre-
sor.

a) Asiguraţi-vă că temperatura ambiantă este constantă. Informaţiile privind
clasele climatice sunt specificate pe plăcuţa cu date tehnice şi în secţiu-
nea cu date tehnice.

OBSERVAŢIE
Laptele alterat şi băuturile preparate alterate
Laptele şi băuturile preparate se pot altera în urma unei răciri sau igiene defi-
citare.

a) Utilizaţi numai lapte şi băuturi preparate răcite în prealabil (2,0-5,0 °C).
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b) Depozitaţi laptele şi băuturile preparate în unitatea de răcire numai în tim-
pul intervalelor de funcţionare a acesteia. În afara timpului de funcţionare
a unităţii de răcire, de exemplu, peste noapte, depozitaţi laptele şi băutu-
rile preparate într-un frigider.

c) Curăţaţi o dată pe zi maşina şi unitatea de răcire.

d) Nu atingeţi furtunul de aspirare, partea interioară a recipientului pentur
boabe şi capacul acestuia decât după ce v-aţi spălat mâinile sau dacă uti-
lizaţi mănuşi de unică folosinţă.

e) Aşezaţi capacul recipientului cu furtunul de aspirare numai pe o suprafaţă
curată.

OBSERVAŢIE
Creştere considerabilă a temperaturii
Dacă uşa este lăsată deschisă pentru o perioadă mai lungă de timp, tempera-
tura din compartimentele aparatului poate creşte considerabil.

a) Deschideţi uşa aparatului numai atât cât este absolut necesar.

OBSERVAŢIE
Formarea de mucegai
În cazul în care aparatul rămâne neumplut pentru o perioadă mai lungă de
timp, se poate forma mucegai.

a) Deconectaţi aparatul.

b) Lăsaţi aparatul să se dezgheţe.

c) Curăţaţi aparatul.

d) Lăsaţi uşa aparatului deschisă.
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Curăţarea unităţii de răcire

Prin curăţarea cu regularitate se previne alterarea băuturilor şi se asigură o
calitate optimă a acestora. În manualul de întreţinere a maşinii dumneavoas-
tră de cafea găsiţi şi alte specificaţii detaliate referitoare la utilizarea, configu-
rarea, curăţarea şi îngrijirea unităţii de răcire. Instrucţiunile de curăţare sepa-
rate descriu suplimentar modul de curăţare a componentelor demontabile.

Sistemul pentru lapte/băuturi preparate trebuie curăţat zilnic sau după cum
este necesar, prin interiorul maşinii de cafea. Curăţaţi unitatea de răcire şi
componentele acesteia utilizând apă caldă şi un detergent neutru. Pentru us-
care, utilizaţi o lavetă uscată sau permiteţi uscarea prin ventilare. Nu utilizaţi
aer fierbinte.

Curăţaţi zilnic:

• spaţiul interior, partea interioară a uşii, suportul şi garnitura de etanşare a
uşii

• recipientele

• furtunurile de aspirare

• cuplajele

Curăţarea suportului pentru ceşti (SU12)

1. Deconectaţi suportul cu func-
ţie de încălzire pentru ceşti.

2. Aşteptaţi până când suprafaţa
suportului s-a răcit.

3. Curăţaţi suprafaţa de aşezare
care nu mai este fierbinte cu
o lavetă din microfibre ume-
dă. În cazul impurităţilor gro-
siere, utilizaţi un agent de cu-
răţare neutru.
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3.6 Defecţiuni
În cazul unei defecţiuni, pe display-ul maşinii de cafea apare un mesaj de
eroare. Mesajele de eroare cuprind indicaţii referitoare la cauza şi remedierea
defecţiunii.
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4 SCOATEREA DIN FUNCŢIUNE,
TRANSPORTUL, ELIMINAREA CA
DEŞEU

4.1 Scoaterea din funcţiune, transportul,
depozitarea

– Goliţi aparatul
– Curăţaţi aparatul
– Asiguraţi aparatul contra căderii şi nu îl aşezaţi în poziţie înclinată
– Utilizaţi un ambalaj adecvat pentru transport şi depozitare
– Respectaţi condiţiile privind mediu ambiant specificate în datele tehnice

4.2 Eliminarea ca deşeu
– Pentru eliminarea ca deşeu a substanţelor de curăţare nefolosite, respec-

taţi informaţiile specificate pe etichetele respectivelor substanţe.
– Pentru eliminarea în siguranţă a agentului de răcire uzat, adresaţi-vă auto-

rităţilor de la niel local. Plăcuţa de tip conţine informaţii privind agentul de
răcire.

Aparatul respectă Directiva Europeană 2012/19/UE privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (deşeuri de echipamente electrice şi
electronice - DEEE) şi nu este permis să fie eliminat împreună cu deşeurile
menajere.

Eliminaţi ca deşeu separat componentele electronice.
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Eliminaţi ca deşeu piesele din material plastic conform marcajelor lor.
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5 DATE TEHNICE
Tipul aparatului SU12/UT12 (FCS4053)

Dimensiuni: lăţime/înălţime/adâncime (mm) 340/540/475

Greutate (kg) 25,7

Cantitate de umplere recipient pentru lapte/
fluide (l)

12/2x4,5

Cantitate de umplere cu agent de răcire R600a
(izobutan) (g)

12

Temperatură de răcire (°C) 2,0-5,0

Clasa climatică 4

Adecvat pentru utilizarea la o temperatură am-
biantă de până la maximum 16-32 °C

Temperatură ambiantă (°C) 16-32

Umiditatea aerului (%) Max. 80

5.1 Date privind racordul electric
Tensiune Racord la reţea Curent absorbit

(max.)
Siguranţă Frecvenţă

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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