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1 เพื่อความปลอดภัยของคุณ

1.1 จุดประสงค์ในการใช้งาน
– เครื่องทำความเย็นถูกออกแบบมาเพื่อใช้รักษาความเย็นของนมและเครื่อง
ดื่มแบบพร้อมดื่ม ที่ใช้สำหรับการปรุงเครื่องดื่มด้วยเครื่องชงกาแฟ Franke
โดยเฉพาะ

– ใช้เฉพาะนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เย็นแล้วเท่านั้น
– นำนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มออกจากเครื่องทำความเย็นเมื่อไม่ได้ใช้
งาน เก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มในเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม

– ใช้เฉพาะสารทำความสะอาดที่แนะนำเท่านั้น สารทำความสะอาดอื่นๆ
อาจตกค้างในระบบนมและเครื่องดื่มได้

– เครื่องทำความเย็นนั้นออกแบบมาเพื่อใช้งานในร่มโดยเฉพาะ
– กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในใบรับรองมาตรฐานที่แนบมากับอุปกรณ์

1.2 การใช้งานที่ไม่เหมาะสม
– ห้ามเด็กอายุุต่ำกว่า 8 ปีใช้เครื่องนี้
– เด็กหรือบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาท
สัมผัส หรือจิตใจที่จำกัด หรือขาดประสบการณ์และ
ความรู้ อาจต้องใช้เครื่องได้ภายใต้การดูแลหรือหลัง
จากได้รับคำแนะนำอย่างเพียงพอจากผู้ที่รับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยของพวกเขา ห้ามให้เด็กเล่นเครื่อง
นี้

– เครื่องนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตากผ้าเช็ดจานหรือผ้าชนิดอื่นๆ ไม่
จำเป็นจะต้องคลุมถ้วยด้วยผ้าเมื่อทำการอุ่นถ้วย

– ห้ามใช้หรือเก็บสารหรือสเปรย์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สารที่ติดไฟ
ได้ หรือสารที่ก่อให้เกิดการระเบิดไว้ภายในเครื่อง

– ห้ามเก็บหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องทำความเย็น
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– ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ในกรณีต่อไปนี้
– หากคุณไม่คุ้นเคยกับการทำงานของเครื่อง
– หากอุปกรณ์ สายไฟ หรือสายเชื่อมต่อเสียหาย
– หากเครื่องไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือเติมตามที่ระบุไว้
– หากฝาครอบ แผงควบคุมด้านข้าง ฯลฯ บนอุปกรณ์ขาดหายไปหรือไม่
ได้ประกอบไว้

1.3 คำอธิบายคำแนะนำด้านความปลอดภัย
ผู้ใช้ต้องสังเกตคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้เพื่อรับรองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลและป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย
สัญลักษณ์และคำเตือนบ่งชี้ระดับความรุนแรงของอันตราย

คำเตือน
“คำเตือน” บ่งชี้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น “อันตราย” บ่งชี้ถึงอันตรายที่
อาจเป็นเหตุให้คุณได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต หากไม่หลีกเลี่ยง

ระวัง
“ระวัง” บ่งชี้ถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเป็นเหตุให้คุณได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อยถึงปานกลาง หากไม่หลีกเลี่ยง

ข้อสังเกต
“ข้อสังเกต” บ่งชี้ว่าคุณควรระมัดระวังความเสี่ยงที่เครื่องชงกาแฟจะได้
รับความเสียหาย
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1.4 ข้อกังวลทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย

คำเตือน
ความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
สายไฟ ท่อ หรือปลั๊กไฟที่เสียหายสามารถก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

a) ห้ามเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ หรือปลั๊กไฟที่เสียหายใดๆ กับกริดไฟฟ้า
b) เปลี่ยนสายไฟ ท่อ หรือปลั๊กไฟที่เสียหาย 
หากสายไฟติดตั้งถาวร ให้ติดต่อช่างเทคนิค หากสายไฟไม่ได้ติดตั้งถาวร
ให้สั่งและใช้งานสายไฟชนิดเดิมเส้นใหม่

c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจักรและสายไฟนั้นไม่ได้อยู่ใกล้พื้นผิวที่มี
ความร้อน เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า หรือเตาอบ

d) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นไม่ถูกบีบหรือพาดกับของมีคม
e) ดึงที่ปลั๊กเท่านั้นและอย่าดึงที่สายเคเบิลเมื่อถอดอุปกรณ์ออกจากกริด
ไฟฟ้า

คำเตือน
ความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
ของเหลว/ความชื้นที่เข้าไปในเครื่องหรือรอยรั่วอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้า
ช็อตได้

a) ห้ามฉีดของเหลวหรือพ่นไอน้ำใส่เครื่องโดยเด็ดขาด
b) ห้ามเทของเหลวใดๆ ลงบนเครื่อง
c) ห้ามแช่เครื่องในของเหลว
d) ห้ามถอดอุปกรณ์ออกจากกริดไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
e) ถอดกริดไฟฟ้าออกจากเครื่องในกรณีที่มีรอยรั่วหรือของเหลว/ความชื้น
เข้าไปในเครื่อง
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คำเตือน
อันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
การใช้งาน การซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
เหมาะสมอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

a) ให้ช่างเทคนิคทำการซ่อมแซมชิ้นส่วนไฟฟ้าโดยใช้อะไหล่แท้
b) ให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตและมีคุณสมบัติเหมาะสมทำการบำรุงรักษา
เท่านั้น

คำเตือน
ความเสี่ยงจากไฟไหม้และการระเบิด
สารทำความเย็น R600a เป็นสารที่ติดไฟได้ง่ายมาก หากรั่วไหล จะมีความ
เสี่ยงจากไฟไหม้และการระเบิด

a) เมื่อเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งเครื่องทำความเย็น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ไม่มีส่วนใดของวงจรของสารทำความเย็นเสียหาย

b) เพื่อลดความเสี่ยงในการจุดระเบิด อุปกรณ์นี้อาจต้องติดตั้งโดยผู้
เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตจาก Franke เท่านั้น

c) ต้องติดตั้งอุปกรณ์ในห้องที่มีพื้นที่เพียงพอ
d) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศของอุปกรณ์ไม่ได้ถูกปิดกั้นหรือ
กีดขวาง

e) งานบำรุงรักษาต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ให้บริการที่เชี่ยวชาญเท่านั้น
f) ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบความเสียหายใดๆ ที่เครื่อง
g) ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องกลหรือวิธีอื่นเพื่อเร่งการละลายน้ำแข็ง เพื่อหลีก
เลี่ยงความเสียหายต่อวงจรของสารทำความเย็น

h) ห้ามทำความสะอาดเครื่องทำความเย็นโดยการฉีดน้ำหรือใช้สารที่เป็น
อันตราย

i) อย่าให้เครื่องทำความเย็นถูกความร้อนโดยตรง
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j) หากเครื่องเกิดการทำงานผิดปกต ิให้ถอดเครื่องทำความเย็นออกจาก
แหล่งจ่ายไฟ

k) หากสารทำความเย็นรั่วซึม ให้หลีกเลี่ยงการจุดประกายไฟ นำวัตถุที่
ติดไฟได้ออกห่างจากอุปกรณ์และระบายอากาศในห้องทันที

l) หากเกิดไฟไหม้ ให้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผง

คำเตือน
อันตรายจากเพลิงไหม้
หากสายไฟมีกระแสไฟฟ้ามากเกินไป ความร้อนที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดเพลิง
ไหม้

a) ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง หรือสายต่อพ่วงเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟเด็ดขาด

คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
พื้นผิวที่ร้อนของถาดวางแก้วอาจลวกผิวหนังหรือก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้

a) ห้ามจับพื้นผิวที่ร้อนของถาดวางแก้วร้อน
b) หากถูกลวก: ให้ใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณที่ถูกลวกทันท ีและรีบ
ไปพบแพทย์หากบาดแผลสาหัส

c) ห้ามวางวัตถุที่ลุกไหม้ได้บนพื้นผิวที่ร้อนของถาดวางแก้วร้อน

ระวัง
การระคายเคืองจากการสารทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟแบบเม็ด สารทำความสะอาดระบบนม
และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ผิวหนังหรือดวงตาได้

a) ปฏิบัติตามคำเตือนอันตรายบนฉลากของสารทำความสะอาดนั้นๆ
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b) หลีกเลี่ยงไม่ให้สารสัมผัสตาและผิวหนัง
c) หลังมือหลังสัมผัสสารสารทำความสะอาด
d) ป้องกันไม่ให้สารทำความสะอาดรั่วไหลเข้าไปในเครื่องดื่ม

ระวัง
นมที่บูดและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เสีย
นมที่บูดและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

a) ใช้เฉพาะนมสดและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เก็บไว้ในตู้เย็นเท่านั้น
b) เก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มตามเงื่อนไขการเก็บที่กำหนด
c) ตรวจสอบระยะเวลาที่สามารถเก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มไว้ได้

ระวัง
เชื้อโรคในนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
เชื้อโรคในนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

a) ห้ามใช้นมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
b) ใช้เฉพาะนมที่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์หรือนมสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลา
นาน

ข้อสังเกต
ความเสียหายต่ออุปกรณ์
สายเชื่อมต่ออาจเสียหายจากการถูกยืด

ความชื้นที่รั่วไหลเข้าไปภายในอุปกรณ์อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

ตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

a) ห้ามดึงสายเชื่อมต่อ
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b) จัดวางสายเชื่อมต่อให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการสะดุด
c) ห้ามทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำแรงๆ
d) ระวังไม่ให้อุปกรณ์สัมผัสกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ฝน น้ำแข็ง
หรือแสงอาทิตย์โดยตรง

e) กรุณาวางอุปกรณ์บนพื้นผิวราบเสมอกันเท่านั้น

ข้อสังเกต
นมที่บูดและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เสีย
การทำความเย็นและการดูแลสุขอนามัยที่ไม่เพียงพอสามารถทำให้นมบูดและ
ทำให้เครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มเสียได้

a) ใช้เฉพาะนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เย็นแล้วเท่านั้น (2,0-5,0 °C)

b) เก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มไว้ในเครื่องทำความเย็นในขณะที่
เครื่องทำความเย็นกำลังทำงานเท่านั้น เมื่อเครื่องทำความเย็นไม่ทำงาน
เช่น ในตอนกลางคืน กรุณาเก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มไว้ในตู้เย็น

c) ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องทำความเย็นวันละครั้ง
d) จับสายดูด ภายในของภาชนะ และฝาของภาชนะหลังจากฆ่าเชื้อที่มือหรือ
ใส่ถุงมืออนามัยแล้วเท่านั้น

e) วางฝาของภาชนะและสายดูดบนพื้นผิวที่สะอาดเท่านั้น

ข้อสังเกต
การสะสมของเชื้อรา
เชื้อราสามารถก่อตัวได้หากเครื่องว่างเปล่าเป็นระยะเวลานาน

a) ปิดเครื่อง
b) ปล่อยให้เครื่องละลายน้ำแข็ง
c) ทำความสะอาดเครื่อง
d) เปิดประตูเครื่องทิ้งไว้
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ข้อสังเกต
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
หากเปิดประตูไว้เป็นเวลานาน อุณหภูมิในช่องของเครื่องอาจสูงขึ้นอย่างมีนัย
สำคัญ

a) เปิดประตูเครื่องให้นานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

คุณมีคำถามที่ไม่มีคำตอบอยู่ในคู่มือนี้หรือไม่ คุณสามารถติดต่อพาร์ทเนอร์
บริการลูกค้าในท้องที่ได้ Franke Customer Service หรือ Franke
Kaffeemaschinen AG ใน Aarburg
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2 รายการสินค้าที่จัดส่ง
รายการสินค้าที่จัดส่งอาจแตกต่างกันไปตามการจัดวางอุปกรณ์ของคุณ คุณ
อาจได้รับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยตรงจากผู้ขายหรือจาก Franke
Kaffeemaschinen AG ในเมือง Aarburg สวิตเซอร์แลนด์

รายละเอียดสินค้า หมายเลขวัสดุ
SU12/UT12 (FCS4053)

ชุดคู่มือ (SU12/UT12) 560.0667.210

SU12/UT12 FM EC:

ภาชนะใส่นมขนาด 4.5 ลิตร 4 ชิ้น

หรือ

ภาชนะใส่นมขนาด 12 ลิตร 2 ชิ้น

560.0595.536

560.0006.305

SU12/UT12 FM EC:

ภาชนะทำความสะอาด 1 ชิ้น

หรือ

ภาชนะทำความสะอาด 2 ชิ้น

560.0505.698

560.0603.494

SU12/UT12 FM CM:

ภาชนะใส่นมขนาด 4.5 ลิตร 4 ชิ้น

หรือ

ภาชนะใส่นมขนาด 12 ลิตร 2 ชิ้น

560.0594.418

560.0006.312

ภาชนะใส่ของเหลวขนาด 4.5 ลิตร 4 ชิ้น

(SU12/UT12 FM CM 2OM)

560.0594.418
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รายละเอียดสินค้า หมายเลขวัสดุ
อะแดปเตอร์ควบคุมการไหล

(SU12/UT12 FM CM (2OM))

560.0006.338

รางแยก 560.0006.637

ตะกร้าลวด

(อุปกรณ์เสริมสำหรับ SU12/UT12 FM CM)
(สหรัฐอเมริกา)

560.0651.743

ท่อน้ำสำหรับถุงนม

(อุปกรณ์เสริมสำหรับ SU12/UT12 FM CM)
(สหรัฐอเมริกา)

560.0664.869
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3 การใช้

3.1 การติดตั้ง
ควรให้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตจาก Franke เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง

3.2 ฟังก์ชัน
เครื่องทำความเย็นถูกออกแบบมาเพื่อใช้รักษาความเย็นของนมและของเหลว
อื่นๆ (เครื่องดื่มแบบพร้อมดื่ม เช่น กาแฟแบบชงด้วยน้ำเย็น) ที่ใช้สำหรับการ
ปรุงเครื่องดื่มด้วยเครื่องชงกาแฟ Franke SB1200 โดยเฉพาะ ใช้เฉพาะนม
หรือของเหลวที่เย็นแล้วเท่านั้น (2-5 °C).

เครื่องทำความเย็นมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้
– รักษาความเย็นของนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่ม
– แสดงอุณหภูมิของนมและของเหลวอื่นๆ
– การตั้งค่าอุณหภูมิในการทำความเย็น
– เฝ้าสังเกตระดับการเติมเมื่อใช้ภาชนะของ Franke เพื่อใส่นมและเครื่องดื่ม
แบบพร้อมดื่ม

– การอุ่นถ้วยและแก้วล่วงหน้าบนถาดวางแก้วร้อนก่อนทำการเตรียมเครื่อง
ดื่มร้อน (หากติดตั้งเครื่องทำความเย็นทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของ
เครื่องชงกาแฟ)

– ป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยฝาหน้าเครื่องแบบล็อกได้

3.3 ฟังก์ชั่นของ FoamMaster
FoamMaster ยังมีฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้

– อุ่นนมสำหรับเครื่องดื่ม
– สร้างโฟมนม
– การทำความสะอาดระบบนมโดยอัตโนมัติ
– การตรวจสอบระดับนมในเครื่องโดยอัตโนมัติ
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3.4 ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องทำความเย็น
อุปกรณ์มีจำหน่ายโดยมีองค์ประกอบและโครงแบบที่แตกต่างกันไป ภาพ
ประกอบที่แสดงใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างออกไป

1

3

4

5

6

2

7

8

1 สวิตช์เปิด/ปิดสำหรับเครื่องทำความเย็น 2 หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิและเครื่องวัดและ
ควบคุมอุณหภูมิ

3 สวิตช์สำหรับโหมดนม/การทำความสะอาด 4 สวิตช์เปิด/ปิดถาดวางแก้วร้อน (SU12)

5 ตลับใส่สารทำความสะอาด 6 ภาชนะใส่นม/ของเหลว (ขนาด 1x12 ลิตร
หรือ 2x4.5 ลิตร)

7 อะแดปเตอร์ควบคุมการไหล (การจ่ายนม/
การทำความสะอาด)

8 ถาดวางแก้วร้อน (SU12)
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องค์ประกอบ

ข้อสังเกต
หากเครื่องทำความเย็นอยู่ใต้เคาน์เตอร ์ถาดวางแก้วร้อนจะถูกปิดใช้งานอย่าง
ถาวร

– ระบบทำความสะอาดกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
– สามารถต่อเข้ากับทางซ้ายมือ ทางขวามือ และด้านล่างของเครื่องชง
กาแฟ

– ล็อกได้
– ถาดวางแก้วร้อน (SU12)

เวอร์ชัน
– SU12 มีภาชนะใส่นมขนาด 12 ลิตร
– SU12 มีภาชนะใส่นมขนาด 2 x 4.5 ลิตร สำหรับใส่นม 2 ชนิด
– SU12 FM CM 2OM มีภาชนะใส่ของเหลวขนาด 2 x 4.5 ลิตร สำหรับใส่นม

2 ชนิด (นมและเครื่องดื่มนม) หรือนม 1 ชนิดและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่ม
อีกหนึ่งชนิด (เช่น กาแฟแบบชงด้วยน้ำเย็น) ซึ่งแยกออกจากกันทั้งหมด
ไปจนถึงแก้ว

– SU12 Twin (ชนิดคู่) มีภาชนะใส่นมขนาด 2 x 4.5 ลิตร สำหรับต่อเข้ากับ
เครื่องชงกาแฟ 2 เครื่อง

– UT12 FM เครื่องทำความเย็นแบบใต้เคาน์เตอร ์มีภาชนะใส่นมขนาด 12
ลิตร

– SU12 Twin (ชนิดคู่) เครื่องทำความเย็นแบบใต้เคาน์เตอร ์มีภาชนะใส่นม
ขนาด 2 x 4.5 ลิตร สำหรับต่อเข้ากับเครื่องชงกาแฟ 2 เครื่อง

– MU (การต่อประกอบใต้เคาน์เตอร์)
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3.5 การใช้งานและการดูแลรักษา

คำเตือน
อันตรายจากการถูกลวก
พื้นผิวที่ร้อนของถาดวางแก้วอาจลวกผิวหนังหรือก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้

a) ห้ามจับพื้นผิวที่ร้อนของถาดวางแก้วร้อน
b) หากถูกลวก: ให้ใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณที่ถูกลวกทันท ีและรีบ
ไปพบแพทย์หากบาดแผลสาหัส

c) ห้ามวางวัตถุที่ลุกไหม้ได้บนพื้นผิวที่ร้อนของถาดวางแก้วร้อน

ระวัง
การระคายเคืองจากการสารทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟแบบเม็ด สารทำความสะอาดระบบนม
และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ผิวหนังหรือดวงตาได้

a) ปฏิบัติตามคำเตือนอันตรายบนฉลากของสารทำความสะอาดนั้นๆ
b) หลีกเลี่ยงไม่ให้สารสัมผัสตาและผิวหนัง
c) หลังมือหลังสัมผัสสารสารทำความสะอาด
d) ป้องกันไม่ให้สารทำความสะอาดรั่วไหลเข้าไปในเครื่องดื่ม

ระวัง
นมที่บูดและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เสีย
นมที่บูดและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

a) ใช้เฉพาะนมสดและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เก็บไว้ในตู้เย็นเท่านั้น
b) เก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มตามเงื่อนไขการเก็บที่กำหนด
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c) ตรวจสอบระยะเวลาที่สามารถเก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มไว้ได้

ระวัง
เชื้อโรคในนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
เชื้อโรคในนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

a) ห้ามใช้นมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์
b) ใช้เฉพาะนมที่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์หรือนมสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลา
นาน

ข้อสังเกต
ความเสี่ยงของความเสียหายต่อคอมเพรสเซอร์
หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำเกินไป น้ำมันคอมเพรสเซอร์อาจจะหนืดเกินไปและ
ทำให้ไม่สามารถหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ได้เพียงพอจนทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อคอมเพรสเซอร์

a) ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารักษาอุณหภูมิแวดล้อมไว้ในระดับที่เหมาะสมต่อ
การใช้งาน สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทสภาพอากาศได้จาก
แผ่นป้ายระบุประเภทและในข้อมูลทางเทคนิค

ข้อสังเกต
นมที่บูดและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เสีย
การทำความเย็นและการดูแลสุขอนามัยที่ไม่เพียงพอสามารถทำให้นมบูดและ
ทำให้เครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มเสียได้

a) ใช้เฉพาะนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มที่เย็นแล้วเท่านั้น (2,0-5,0 °C)

b) เก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มไว้ในเครื่องทำความเย็นในขณะที่
เครื่องทำความเย็นกำลังทำงานเท่านั้น เมื่อเครื่องทำความเย็นไม่ทำงาน
เช่น ในตอนกลางคืน กรุณาเก็บนมและเครื่องดื่มแบบพร้อมดื่มไว้ในตู้เย็น
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c) ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องทำความเย็นวันละครั้ง
d) จับสายดูด ภายในของภาชนะ และฝาของภาชนะหลังจากฆ่าเชื้อที่มือหรือ
ใส่ถุงมืออนามัยแล้วเท่านั้น

e) วางฝาของภาชนะและสายดูดบนพื้นผิวที่สะอาดเท่านั้น

ข้อสังเกต
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
หากเปิดประตูไว้เป็นเวลานาน อุณหภูมิในช่องของเครื่องอาจสูงขึ้นอย่างมีนัย
สำคัญ

a) เปิดประตูเครื่องให้นานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ข้อสังเกต
การสะสมของเชื้อรา
เชื้อราสามารถก่อตัวได้หากเครื่องว่างเปล่าเป็นระยะเวลานาน

a) ปิดเครื่อง
b) ปล่อยให้เครื่องละลายน้ำแข็ง
c) ทำความสะอาดเครื่อง
d) เปิดประตูเครื่องทิ้งไว้

การทำความสะอาดเครื่องทำความเย็น

จำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อให้ดื่มเครื่องไม่เสีย อร่อย และ
ปลอดภัย คุณสามารถดูข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน การปรับแต่ง
การทำความสะอาด และการดูแลรักษาเครื่องทำความเย็นได้ในคู่มือผู้ใช้
สำหรับเครื่องชงกาแฟของคุณ นอกจากนี้ คำแนะนำในการทำความสะอาดที่
แนบมาต่างหากยังอธิบายการทำความสะอาดส่วนประกอบที่ถอดได้ไว้ด้วย
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ทำความสะอาดระบบนม/เครื่องดื่มทุกวันหรือเมื่อเครื่องชงกาแฟแจ้งเตือน
ทำความสะอาดเครื่องทำความเย็นและส่วนประกอบต่างๆ ด้วยน้ำอุ่นและสาร
ทำความสะอาดที่อ่อนโยน ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้ง หรือปล่อยไว้ให้แห้ง ห้ามใช้
เครื่องเป่าลมร้อน
ทำความสะอาดทุกวัน:

• ช่องภายใน ด้านในของฝาหน้าเครื่อง ถาดวางแก้ว และซีลกันรั่ว
• ภาชนะต่างๆ
• สายดูด
• ข้อต่อสำหรับเสียบ

การทำความสะอาดถาดวางแก้ว(SU12)

1. ปิดถาดวางแก้วร้อน

2. รอให้ถาดเย็นลง

3. ทำความสะอาดถาดที่เย็นลง
แล้วด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์
ในกรณีที่มีคราบหนัก ให้ใช้
น้ำยาล้างที่ไม่แรง

3.6 ความผิดปกติ
หากมีการทำงานที่ผิดปกติ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
ของเครื่องชงกาแฟ ข้อความผิดปกติเหล่านี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและการ
แก้ไขความผิดปกตินั้น
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4 การปลดระวาง การขนย้าย และการทิ้ง

4.1 การปลดระวาง การขนย้าย และการจัดเก็บ
– ระบายน้ำออกจากอุปกรณ์
– ทำความสะอาดอุปกรณ์
– วางอุปกรณ์ไว้บนพื้นผิวราบเพื่อป้องกันไม่ให้หล่นลงมา
– ใช้หีบห่อที่เหมาะสมเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ
– จัดสภาวะล้อมรอบให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลเชิงเทคนิค

4.2 การทิ้ง
– โปรดตรวจสอบข้อมูลบนฉลากเมื่อกำจัดทิ้งวัสดุทำความสะอาดที่ไม่ได้ใช้
– ติดต่อหน่วยงานในท้องที่ของคุณเพื่อดำเนินการกำจัดสารทำความเย็นที่
ใช้แล้วอย่างปลอดภัย บนป้ายระบุผลิตภัณฑ์มีข้อมูลเกี่ยวกับสารทำความ
เย็น

เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้เป็นไปตามข้อกำหนด European Directive 2012/19/EU
ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการขยะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์(WEEE) และไม่ควรนำไป
ทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือน

แยกกำจัดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

กำจัดชิ้นส่วนพลาสติกตามที่มีเครื่องหมายกำหนดไว้
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5 ข้อมูลทางเทคนิค
ชนิดอุปกรณ์ SU12/UT12 (FCS4053)

ขนาด: กว้าง/สูง/ยาว (mm) 340/540/475

น้ำหนัก (kg) 25,7

ปริมาตรเติมของภาชนะใส่นม/ของเหลว (l) 12/2x4,5

ระดับการเติมสารทำความเย็น R600a (ไอโซบิว
เทน) (g)

12

อุณหภูมิในการทำความเย็น (°C) 2,0-5,0

ประเภทสภาพอากาศ 4

เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิแวดล้อม
สูงสุด 16-32 °C

อุณหภูมิแวดล้อม (°C) 16-32

ความชื้น (%) สูงสุดที่ 80

5.1 ข้อมูลการต่อไฟฟ้า
แรงดัน
ไฟฟ้า

การเชื่อมต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟหลัก

กระแสไฟที่ใช้
(สูงสุด)

ฟิวส์ ความถี่

100 โวลต์ 1LNPE 1,7 A 10 A 50-60 Hz

110–127
โวลต์

1LNPE 1,7 A 10 A 60 Hz

220 โวลต์ 1LNPE 0,8 A 10 A 50 Hz

220–240
โวลต์

1LNPE 0,8 A 10 A 50-60 Hz
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