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Läs bruksanvisningen innan du arbetar med enheten.

Förvara bruksanvisningen vid enheten och lämna den vidare till nästa
användare om enheten säljs eller överlåts.
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1 FÖR DIN SÄKERHET

1.1 Avsedd användning
– Kylenheten är endast avsedd för kylning av mjölk och färdiga vätskor i

samband med tillagning i en Franke-kaffemaskin.
– Använd endast kyld mjölk och färdiga drycker.
– Ta ut mjölken och färdiga drycker när kylenheten inte används. Förvara

mjölken och färdiga drycker i ett lämpligt kylskåp.
– Använd endast rekommenderade rengöringsmedel. Andra rengöringsme-

del kan lämna kvar rester i mjölk- och dryckessystemet.
– Kylenheten är endast avsedd att användas inomhus.
– Observera försäkran om överensstämmelse som medföljer apparaten.

1.2 Icke avsedd användning
– Barn under 8 år får inte använda apparaten.
– Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk

eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och
kunskap får endast använda apparaten under upp-
sikt, eller efter adekvat instruktion av en person som
är ansvarig för deras säkerhet. Barn får inte leka
med maskinen.

– Apparaten är inte avsedd för att torka diskhanddukar eller trasor. För att
värma kopparna måste dessa täckas med en handduk.

– Alkohol, brännbara, explosiva ämnen och sprayburkar får inte användas
eller förvaras i apparaten.

– Lagra eller använd inga elektriska enheter i kylenheten.
– Använd inte apparaten om:
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– Du inte vet hur den fungerar

– Apparaten, nätkabeln eller anslutningskablarna är skadade

– Apparaten inte har rengjorts eller fyllts på rätt sätt

– Om skydd, sidoväggar osv. på apparaterna saknas eller inte är monte-
rade

1.3 Förklaring av säkerhetsanvisningarna
Beakta säkerhetsanvisningarna för att skydda personer och saker.

Symbol och signalord visar hur allvarlig faran är.

VARNING
VARNING står för en eventuellt hotande fara. Faror som inte und-
viks kan leda till dödsfall eller mycket allvarliga personskador.

OBSERVERA
OBSERVERA står för en eventuellt hotande fara. Faror som inte
undviks kan leda till lätta eller ringa personskador.

ANMÄRKNING
OBS! uppmärksammar om risker för maskinskador.
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1.4 Faror vid användningen

VARNING
Livsfara på grund av elstötar
Skadade nätkablar, ledningar eller kontakter kan leda till elstötar.

a) Anslut aldrig en skadad nätkabel, ledning eller kontakt till elnätet.

b) Byt ut skadade nätkablar, ledningar eller kontakter. 
Om nätanslutningskabeln är fastmonterad ska du kontakta servicetekni-
kern. Om nätkabeln inte är fastmonterad beställer och använder du en ny
nätkabel i originalutförande.

c) Se till att maskinen och nätkabeln inte kommer i närheten av heta ytor,
t.ex. gasspis, elspis eller ugn.

d) Se till att nätkabeln inte kläms eller skaver mot vassa kanter.

e) Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar bort apparaten från
elnätet.

VARNING
Livsfara på grund av elstötar
Vätska/fukt eller läckage som kommer in i apparaten kan leda till elstötar.

a) Rikta aldrig vätske- eller ångstrålar mot apparaten.

b) Häll aldrig vätska på apparaten.

c) Doppa aldrig apparaten i vätska.

d) Koppla aldrig bort apparaten från elnätet med våta händer.

e) Koppla från strömförsörjningen till apparaten vid läckage eller inträngan-
de vätska/fukt.
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VARNING
Livsfara på grund av elstötar
Felaktigt utförda arbeten, reparationer eller servicearbeten på elektriska sys-
tem kan leda till elstötar.

a) Elektriska delar får endast repareras av servicetekniker och måste bytas
mot originalreservdelar.

b) Service får endast utföras av behöriga personer med lämpliga kvalifikatio-
ner.

VARNING
Brand- och explosionsrisk
Kylmediet R600a är mycket brandfarligt. Vid läckage består brand- och explo-
sionsrisk.

a) Säkerställ att inga delar på kylmedelskretsen är skadade när kylenheten
transporteras och installeras.

b) För att minska risken för antändning får monteringen av denna enhet gö-
ras av servicepersonal som auktoriserats av Franke.

c) Enhetens installationsplats måste vara tillräckligt stor.

d) Säkerställ att ventilationsöppningarna alltid är fria och inte dolda.

e) Underhållsarbeten får endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

f) Använd inte enheten om den visar tecken på skador.

g) Använd inte mekaniska eller liknande hjälpmedel som stöd under avfrost-
ningen för att förhindra skador på kylvätskekretsen.

h) Gör aldrig rent kylenheten med vattenstråle eller skadliga medel.

i) Utsätt inte kylenheten för varma källor.

j) Koppla bort kylenheten från strömförsörjningen vid en felfunktion.
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k) Om kylmedel strömmar ut måste du undvika öppna lågor och ta bort allt
brännbart från enheten och ventilera omedelbart rummet.

l) Använd pulversläckare vid brand.

VARNING
Brandrisk
Genom elektrisk överbelastning på nätsladden kan orsaka brand på grund av
värmeutveckling.

a) Använd inga uttagslister, grenuttag eller förlängningskablar när enheten
ansluts till strömförsörjningen.

VARNING
Risk för brännskador
Värmeytorna på kopphyllan kan orsaka brännskador eller brand.

a) Vidrör inte de varma värmeytorna på kopphyllan.

b) VID BRÄNNSKADOR: Kyl genast ner det skadade området och uppsök lä-
kare beroende på hur allvarlig skadan är.

c) Ställ inget brännbart på de varma värmeytorna på kopphyllan.

OBSERVERA
Irritation på grund av rengöringsmedel
Rengöringstabletter, rengöringsmedel för mjölksystem och avkalkningsmedel
kan orsaka irritationer i ögonen eller på huden.

a) Beakta faroangivelserna på rengöringsmedelsetiketterna.

b) Undvik kontakt med ögon och hud.
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c) Tvätta händerna efter kontakt med rengöringsmedel.

d) Det får inte komma rengöringsmedel i dryckerna.

OBSERVERA
Dålig mjölk och färdiga drycker
Dålig mjölk och färdiga drycker kan orsaka hälsorisker.

a) Använd endast färsk, kyld mjölk och färdiga drycker.

b) Följ lagringsvillkoren för mjölk och färdiga drycker.

c) Observera alltid sista förbrukningsdag för mjölken och färdiga drycker.

OBSERVERA
Bakterier i opastöriserad mjölk
Bakterier i opastöriserad mjölk kan orsaka hälsorisker.

a) Använd inte opastöriserad mjölk.

b) Använd endast pastöriserad mjölk eller H-mjölk.

ANMÄRKNING
Skada på apparaten
Anslutningskablarna kan skadas på grund av dragbelastning.

Det kan uppstå skador om det kommer in fukt.

En olämplig uppställningsplats kan leda till skador.

a) Dra aldrig i anslutningskablarna.

b) Lägg anslutningskablarna så att ingen kan snubbla över dem.

c) Gör aldrig rent apparaten med vattenstråle eller ångtvätt.
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d) Skydda apparaten mot regn, frost och direkt solljus.

e) Apparaten ska alltid stå på ett jämnt och stabilt underlag.

ANMÄRKNING
Dålig mjölk och färdiga drycker
Otillräcklig kylning eller dålig hygien kan göra att färdiga drycker och mjölken
blir dålig.

a) Använd endast kyld mjölk och färdiga drycker (2,0-5,0 °C).

b) Lagra endast mjölk och färdiga drycker i kylenheten under tiden som ma-
skinen används. Lagra mjölken och färdiga drycker i ett kylskåp när enhe-
ten inte används – t.ex. under natten.

c) Rengör maskinen och kylenheten minst en gång om dagen.

d) Tvätta händerna eller ta på dig engångshandskar innan du rör vid sugs-
langen, insidan av bönbehållaren och behållarlocket.

e) Lägg endast behållarens lock med sugslangen på en ren yta.

ANMÄRKNING
Mögelbildning
Mögel kan bildas om apparaten lämnas tom under en längre tid.

a) Stäng av apparaten.

b) Avfrosta apparaten.

c) Rengör apparaten.

d) Lämna apparatens dörr öppen.
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ANMÄRKNING
Avsevärd temperaturökning
Om dörren lämnas öppen under en längre tid kan det leda till en avsevärd
temperaturökning i apparatens fack.

a) Låt endast apparatens dörr vara öppen under den tid som krävs.

Har du frågor som du inte hittar svaren på i denna bruksanvisning? Tveka inte
att kontakta din lokala kundtjänst, Franke-kundtjänst eller Franke Kaffe-
emaschinen AG i Aarburg.
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2 LEVERANSOMFATTNING
Beroende på apparatens konfiguration kan leveransomfattningen avvika. Du
kan köpa ytterligare tillbehör antingen från din återförsäljare eller direkt från
FRANKE Kaffeemaschinen AG i Aarburg.

Artikelbeteckning Artikelnummer
SU12/UT12 (FCS4053)

Manual-Set (SU12/UT12) 560.0006.453

SU12/UT12 FM EC:

4 mjölkbehållare 4,5 l

eller

2 mjölkbehållare 12 l

560.0595.536

560.0006.305

SU12/UT12 FM EC:

1 rengöringsbehållare

eller

2 rengöringsbehållare

560.0505.698

560.0603.494

SU12/UT12 FM CM:

4 mjölkbehållare 4,5 l

eller

2 mjölkbehållare 12 l

560.0594.418

560.0006.312

4 mediumbehållare 4,5 l

(SU12/UT12 FM CM 2OM)

560.0594.418
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Artikelbeteckning Artikelnummer
Vändadapter

(SU12/UT12 FM CM (2OM))

560.0006.338

Separationsskena 560.0006.637

Trådkorg

(Tillval för SU12/UT12 FM CM) (USA)

560.0651.743

Slangkit för mjölkpåse

(Tillval för SU12/UT12 FM CM) (USA)

560.0664.869
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3 ANVÄNDNING

3.1 Installation
Apparaten får endast monteras av servicepersonal som auktoriserats av Fran-
ke.

3.2 Funktion
Kylenheten är endast avsedd för kylning av mjölk eller andra medier (färdiga
drycker som t.ex. Cold Brew) för tillredning av drycker med en Franke-kaffe-
maskin SB1200. Använd endast kyld mjölk eller medier (2-5 °C).

Kylenheten har följande funktioner:

– Håll mjölk och färdiga drycker kalla
– Visa temperatur på mjölk och andra medier
– Ställ in kyltemperaturen
– Övervaka produktnivåerna vid användning av Franke-bönbehållare med

mjölk och färdiga drycker
– Förvärm koppar och glas på den uppvärmda kopphyllan för tillagning av

varma drycker (om kylenheten sitter bredvid kaffemaskinen)
– Skydda mot obehörig åtkomst med låsbar dörr

3.3 FoamMasters funktioner
FoamMaster har dessutom följande funktioner:

– Värmer mjölken till dryckerna
– Skapar mjölkskum
– Rengöra mjölksystemet automatiskt
– Övervaka produktnivåerna automatiskt
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3.4 Kylenhetens komponenter
Enheten kan erhållas med olika utrustning och i olika utföranden. Bilderna
som visas är endast för referens, den faktiska produkten kan variera.

1

3

4

5

6

2

7

8

1 Till/från-knapp för kylenhet 2 Temperaturdisplay och temperaturreglering

3 Brytare för mjölkutlopp/rengöring 4 Till/från-knapp för uppvärmd kopphylla
(SU12)

5 Rengöringskassett 6 Mjölk-/mediumbehållare (1 x 12 l eller 2 x
4,5 liter)

7 Vändadapter (mjölkutlopp/rengöring) 8 Uppvärmd kopphylla (SU12)
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Utrustning

ANMÄRKNING
Om kylenheten är placerad under disken är den uppvärmda kopphyllan per-
manent inaktiverad.

– Halvautomatiskt eller automatiskt rengöringssystem (beroende på utfö-
rande)

– Anslutning möjlig till vänster, höger eller under kaffemaskinen
– Låsbar
– Uppvärmd kopphylla (SU12)

Utföranden
– SU12 med 12 liters mjölkbehållare
– SU12 med 2 x 4,5 liters mjölkbehållare för användning av 2 mjölksorter
– SU12 FM CleanMaster 2OM med 2 x 4,5 liters mediumbehållare för den

mediumseparerade användningen av 2 mjölksorter (mjölk och mjölk-
dryck) eller 1 mjölksort och ytterligare ett medium (t.ex. Cold Brew)

– SU12 Twin med 2 x 4,5 liters mjölkbehållare för anslutning av 2 kaffema-
skiner

– UT12-FM-underdisk-kylenhet med 12-l-mjölkbehållare
– UT12-FM-Twin-underdisk-kylenhet med 2 x 4,5-l-mjölkbehållare för an-

slutning av 2 kaffemaskiner
– MU (montering under disk)
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3.5 Handhavande och skötsel

VARNING
Risk för brännskador
Värmeytorna på kopphyllan kan orsaka brännskador eller brand.

a) Vidrör inte de varma värmeytorna på kopphyllan.

b) VID BRÄNNSKADOR: Kyl genast ner det skadade området och uppsök lä-
kare beroende på hur allvarlig skadan är.

c) Ställ inget brännbart på de varma värmeytorna på kopphyllan.

OBSERVERA
Irritation på grund av rengöringsmedel
Rengöringstabletter, rengöringsmedel för mjölksystem och avkalkningsmedel
kan orsaka irritationer i ögonen eller på huden.

a) Beakta faroangivelserna på rengöringsmedelsetiketterna.

b) Undvik kontakt med ögon och hud.

c) Tvätta händerna efter kontakt med rengöringsmedel.

d) Det får inte komma rengöringsmedel i dryckerna.

OBSERVERA
Dålig mjölk och färdiga drycker
Dålig mjölk och färdiga drycker kan orsaka hälsorisker.

a) Använd endast färsk, kyld mjölk och färdiga drycker.

b) Följ lagringsvillkoren för mjölk och färdiga drycker.
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c) Observera alltid sista förbrukningsdag för mjölken och färdiga drycker.

OBSERVERA
Bakterier i opastöriserad mjölk
Bakterier i opastöriserad mjölk kan orsaka hälsorisker.

a) Använd inte opastöriserad mjölk.

b) Använd endast pastöriserad mjölk eller H-mjölk.

ANMÄRKNING
Kompressorskador
En för låg omgivningstemperatur kan på grund av viskös kompressorola leda
till en otillräcklig smörjning och skador på kompressorn.

a) Se till att följa den tillåtna omgivningstemperaturen. Uppgifter om klimat-
klasser finns på typskylten och i den tekniska datan.

ANMÄRKNING
Dålig mjölk och färdiga drycker
Otillräcklig kylning eller dålig hygien kan göra att färdiga drycker och mjölken
blir dålig.

a) Använd endast kyld mjölk och färdiga drycker (2,0-5,0 °C).

b) Lagra endast mjölk och färdiga drycker i kylenheten under tiden som ma-
skinen används. Lagra mjölken och färdiga drycker i ett kylskåp när enhe-
ten inte används – t.ex. under natten.

c) Rengör maskinen och kylenheten minst en gång om dagen.

d) Tvätta händerna eller ta på dig engångshandskar innan du rör vid sugs-
langen, insidan av bönbehållaren och behållarlocket.
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e) Lägg endast behållarens lock med sugslangen på en ren yta.

ANMÄRKNING
Avsevärd temperaturökning
Om dörren lämnas öppen under en längre tid kan det leda till en avsevärd
temperaturökning i apparatens fack.

a) Låt endast apparatens dörr vara öppen under den tid som krävs.

ANMÄRKNING
Mögelbildning
Mögel kan bildas om apparaten lämnas tom under en längre tid.

a) Stäng av apparaten.

b) Avfrosta apparaten.

c) Rengör apparaten.

d) Lämna apparatens dörr öppen.

Rengöra kylenheten

Regelbunden rengöring är en förutsättning för ofördärvad och säker njutning
av drycker. I bruksanvisningen till din kaffemaskin finns detaljerad information
om handhavande, konfiguration, rengöring och skötsel av kylenheten. Den se-
parata rengöringsanvisningen beskriver även rengöringen av avtagbara kom-
ponenter.

Gör rent mjölk-/dryckessystemet minst en gång om dagen eller när kaffema-
skinen begär det. Gör rent kylenheten och delarna med varmt vatten och milt
rengöringsmedel. Använd en torr trasa eller låt lufttorka. Avänd inte varmluft.
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Rengör dagligen:

• Det invändiga utrymmet, insidan av dörren, hyllan och dörrtätningen

• Bönbehållare

• Sugslangar

• Kopplingar
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Rengöra kopphyllan (SU12)

1. Stäng av kopphyllan.

2. Vänta tills ytan har svalnat.

3. Rengör ytan, som inte längre
är varm, med en fuktig mikro-
fiberduk. Använd ett milt ren-
göringsmedel för kraftig
smuts.

3.6 Fel
I händelse av ett fel visas ett felmeddelande på kaffemaskinens display. Fel-
meddelandena innehåller information om orsaken till ett fel och hur det kan
åtgärdas.
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4 URDRIFTTAGNING, TRANSPORT
OCH AVFALLSHANTERING

4.1 Urdrifttagning, transport och lagring
– Töm apparaten
– Rengöra apparaten
– Se till att apparaten inte kan välta och snedställ den inte
– Använd en lämplig förpackning för transport och förvaring
– Se till att omgivningsvillkoren som beskrivs under Tekniska data följs

4.2 Avfallshantering
– Följ informationen på rengöringsmedlets etikett vid avfallshantering av

överblivet rengöringsmedel.
– Vänd dig till de lokala myndigheterna för en säker avfallshantering av an-

vänt kylmedel. Typskylten innehåller information om köldmedium.

Apparaten lyder under det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) och får
inte kastas tillsammans med hushållsavfallet.

Avfallshantera elektronikdelar separat.

Avfallshantera plastdelarna i enlighet med deras märkning.
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5 TEKNISKA DATA
Apparattyp SU12/UT12 (FCS4053)

Mått: bredd/höjd/djup (mm) 340/540/475

Vikt (kg) 25,7

Fyllmängd mjölk-/mediumbehållare (l) 12/2x4,5

Fyllmängd köldmedium R600a (Isobutan) (g) 12

Kyltemperatur (°C) 2,0-5,0

Klimatklass 4

Lämplig för användning i omgivningstemperatur
upp till maximalt 16-32 °C

Omgivningstemperatur (°C) 16-32

Luftfuktighet (%) Max. 80

5.1 Elektriska anslutningsdata
Spänning Nätanslutning Strömförbruk-

ning (max.)
Säkring 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
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