
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
KE300/UT320
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Pirms darba ar ierīci izlasiet lietošanas instrukciju.

Glabājiet instrukciju ierīces tuvumā un, pārdodot vai nododot ierīci citai
personai, nododiet instrukciju nākamajam lietotājam.
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1 JŪSU DROŠĪBAI

1.1 Atbilstoša lietošana
– Dzesēšanas bloks paredzēts tikai piena dzesēšanai, pagatavojot kafiju

Franke kafijas automātā.
– Izmantojiet tikai iepriekš atdzesētu pienu.
– Kad dzesēšanas bloks netiek lietots, izņemiet pienu. Glabājiet pienu pie-

mērotā ledusskapī.
– Lietojiet tikai ieteiktos tīrīšanas līdzekļus. Citi tīrīšanas līdzekļi piena sistē-

mā var atstāt nogulsnes.
– Dzesēšanas bloku paredzēts izmantot tikai iekštelpās.
– Ņemiet vērā ierīces piegādes komplektā iekļauto atbilstības deklarāciju.

1.2 Neatļauta lietošana
– Ierīci nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.
– Bērni un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensora-

jām vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu
trūkumu drīkst lietot ierīci tikai citas personas uzrau-
dzībā vai pēc tam, kad par drošību atbildīgā persona
ir sniegusi pietiekamus norādījumus. Bērni nedrīkst
ar ierīci spēlēties.

– Ierīcē nedrīkst lietot vai glabāt alkoholiskas, degošas vai sprāgstošas vie-
las vai aerosolus.

– Dzesēšanas blokā neievietojiet un neglabājiet elektroierīces.
– Nelietojiet ierīci šādos gadījumos:

– jūs nepārzināt ierīces darbību;
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– ierīce, elektrotīkla kabelis vai savienojuma kabeļi ir bojāti;

– ierīce nav iztīrīta vai uzpildīta, kā paredzēts.

– ja trūkst pārsegu, sānu sienu u.c. ierīces daļu vai tās nav uzstādītas.

1.3 Drošības norāžu skaidrojums
Lai pasargātu cilvēkus un inventāru, jāievēro drošības norādes.

Simbols un signālvārds apzīmē riska pakāpi.

BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS apzīmē iespējami draudošu bīstamību. Ja tā netiek
novērsta, var rasties smagi savainojumi vai iestāties nāve.

UZMANĪBU
UZMANĪBU apzīmē iespējamu risku. Ja tas netiek novērsts, var
gūt vieglus vai niecīgus savainojumus.

IEVĒRĪBAI
NORĀDE pievērš uzmanību iekārtas bojājumu riskiem.
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1.4 Apdraudējumi, kas saistīti ar lietošanu

BRĪDINĀJUMS
Dzīvības apdraudējuma risks strāvas trieciena dēļ
Bojāti tīkla kabeļi, vadi vai kontaktdakšas var izraisīt strāvas triecienu.

a) Nesavienojiet bojātus tīkla kabeļus, vadus vai kontaktdakšas ar elektrotīk-
lu.

b) Nomainiet bojātos tīkla kabeļus, vadus vai kontaktdakšas. 
Ja elektrotīkla kabelis ir fiksēti uzstādīts, sazinieties ar servisa tehniķi. Ja
tīkla kabelis nav stingri uzmontēts, pasūtiet un izmantojiet jaunu oriģinālo
tīkla kabeli.

c) Uzmaniet, lai aparāts un tīkla kabelis neatrastos karstu virsmu tuvumā,
piemēram, gāzes, elektriskās plīts vai krāsns tuvumā.

d) Uzmaniet, lai tīkla kabelis netiktu kaut kur iespiests vai neatrastos uz
asām šķautnēm.

e) Kad ierīci atvienojat no elektrotīkla, vienmēr velciet tikai aiz kontaktdak-
šas; nevelciet aiz vada.

BRĪDINĀJUMS
Dzīvības apdraudējuma risks strāvas trieciena dēļ
Ierīcē iekļuvis šķidrums/mitrums vai noplūde var izraisīt strāvas triecienu.

a) Neuzstādiet ierīcei šķidruma vai tvaika sprauslu.

b) Nelejiet šķidrumus uz ierīces.

c) Neiemērciet ierīci šķidrumā.

d) Nekad neatvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja jums ir mitras rokas.

e) Atvienojiet ierīci no elektrotīkla noplūdes vai tajā iekļuvuša šķidruma/mit-
ruma gadījumā.
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BRĪDINĀJUMS
Dzīvības apdraudējuma risks strāvas trieciena dēļ
Nepienācīgi veikti darbi, remonti vai elektroierīču apkopes darbi var izraisīt
strāvas triecienu.

a) Elektrosistēmas daļu remonts jāveic servisa tehniķim, izmantojot oriģinā-
lās rezerves daļas.

b) Apkopes darbus drīkst veikt tikai autorizētas personas ar atbilstošu kvali-
fikāciju.
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BRĪDINĀJUMS
Ugunsgrēka un sprādzienbīstamības risks
Aukstumaģents R600a ir viegli uzliesmojošs. Noplūdes gadījumā pastāv
ugunsgrēka un sprādzienbīstamības risks.

a) Transportējot un uzstādot dzesēšanas bloku, gādājiet, lai netiktu bojātas
aukstumaģenta cirkulācijas sistēmas daļas.

b) Lai samazinātu aizdegšanās risku, šīs ierīces montāžu drīkst veikt tikai
Franke pilnvarots speciālists.

c) Ierīces uzstādīšanas vietai ir jābūt pietiekami plašai.

d) Apkopes darbus drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls.

e) Neizmantojiet ierīci, ja tai ir bojājuma pazīmes.

f) Atkausēšanas paātrināšanai neizmantojiet mehāniskus vai citus palīglī-
dzekļus, jo tādējādi var sabojāt aukstumaģenta cirkulācijas sistēmu.

g) Dzesēšanas bloka tīrīšanai neizmantojiet ūdens strūklu un kaitīgus līdzek-
ļus.

h) Nepakļaujiet dzesēšanas bloku siltuma avotu iedarbībai.

i) Ja rodas darbības kļūdas, atvienojiet dzesēšanas bloku no elektrotīkla.

j) Ja aukstumaģents ir izplūdis, izvairieties no atklātas liesmas izmantoša-
nas, pārvietojiet uzliesmojošus priekšmetus tālāk no ierīces un nekavējo-
ties izvēdiniet telpu.

k) Ugunsgrēka gadījumā izmantojiet pulvera ugunsdzēsības aparātus.

IEVĒRĪBAI
Ierīces bojājums
Savienojuma kabeļi var tikt bojāti stiepes dēļ.

Ierīcē iekļuvis mitrums var radīt bojājumus.
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Ja ierīce tiek novietota nepiemērotā vietā, tā var tikt bojāta.

a) Nevelciet savienojuma kabeļus.

b) Novietojiet savienojuma kabeļus tā, lai aiz tiem nevarētu paklupt.

c) Netīriet ierīci, izmantojot ūdens strūklu vai tvaika strūklu.

d) Sargiet ierīci no atmosfēras iedarbības, piemēram, lietus, sala vai tiešiem
saules stariem.

e) Novietojiet ierīci tikai uz līdzenas un stabilas pamatnes.

IEVĒRĪBAI
Pelējuma veidošanās
Ja ierīce ilgāku laiku stāv tukša, var veidoties pelējums.

a) Izslēdziet ierīci.

b) Ļaujiet ierīcei atkust.

c) Iztīriet ierīci.

d) Atstājiet ierīces durvis atvērtas.

IEVĒRĪBAI
Būtisks temperatūras kāpums
Ja durvis ilgāku laiku ir atvērtas, ierīces nodalījumos var būtiski palielināties
temperatūra.

a) Atveriet ierīces durvis tikai uz tik ilgu laiku, cik tas ir nepieciešams.

Vai jums ir jautājumi, uz kuriem šajā instrukcijā netiek sniegta atbilde? Lūdzu,
droši sazinieties ar lokālā klientu apkalpošanas centra pārstāvi, Franke klientu
apkalpošanas centru vai ar Franke Kaffeemaschinen AG Ārburgā.
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2 LIETOŠANA

2.1 Uzstādīšana
Ierīces montāžu drīkst veikt tikai Franke pilnvarots speciālists.

Uzdevumi
– Izpakojiet ierīci
– Pārbaudiet, vai aizmugurē ir ievērots pietiekams drošības atstatums ( mm)
– Pārbaudiet pieslēgumu elektrotīklam
– Pieslēdziet savienojuma caurules un šļūtenes
– Nostipriniet ierīci
– Pieslēdziet elektroapgādi
– Ieslēdziet ierīci
– Sāciet ierīces un kafijas automāta ekspluatāciju

2.2 Darbība
Dzesēšanas bloks paredzēts tikai piena dzesēšanai, pagatavojot kafiju Franke
kafijas automātā. Izmantojiet tikai iepriekš atdzesētu pienu (2-5 °C).

2.3 Lietošana un kopšana
Sistēma ir regulāri jātīra, lai dzērienu baudīšana ar pienu būtu droša un nebūtu
jāuztraucas par dzērienu kvalitāti.

Kafijas automāta lietošanas instrukcijas nodaļā Tīrīšana ir pieejami detalizēti
norādījumi par tīrīšanas procesu.

Tīrīšana
Tīriet piena sistēmu reizi dienā vai pēc kafijas automāta uzvednes parādīša-
nas. Tīriet ierīci un tās daļas ar siltu ūdeni un saudzīgu tīrīšanas līdzekli. No-
slaukiet to ar sausu drānu vai atstājiet nožūt. Neizmantojiet karstu gaisu.
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Katru dienu notīriet šādas daļas:

• iekšpusi, durtiņu iekšpusi un durtiņu blīvējumu;

• piena tvertni;

• iesūkšanas cauruli.

2.4 Traucējumi
Ja rodas traucējums, uz kafijas automāta displeja tiek parādīts kļūdas ziņo-
jums. Kļūdu ziņojumos ir iekļauti norādījumi par traucējuma iemeslu un novēr-
šanu.
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3 EKSPLUATĀCIJAS PĀRTRAUKŠANA,
TRANSPORTĒŠANA, UTILIZĀCIJA

3.1 Ekspluatācijas pārtraukšana, transportēšana,
novietošana glabāšanā

– Iztukšojiet ierīci
– Iztīriet ierīci
– Nodrošiniet ierīci pret apgāšanos un nenovietojiet to slīpi
– Transportēšanai un glabāšanai izmantojiet piemērotu iepakojumu
– Ievērojiet tehniskajos datos minētos apkārtējās vides apstākļus

3.2 Utilizācija
– Neizmantotie tīrīšanas līdzekļi jāutilizē, ievērojot informāciju uz etiķetes.
– Lai drošā veidā likvidētu izmantoto aukstumaģentu, vērsieties pie vietē-

jām iestādēm. Uz informācijas plāksnītes ir norādīta informācija par auk-
stumaģentu.

Ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko ie-
kārtu atkritumiem (Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE), un to
nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Elektronikas detaļas utilizējiet atsevišķi.

Plastmasas detaļas utilizējiet atbilstoši detaļu marķējumam.
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4 TEHNISKIE DATI
Ierīces modelis KE300/UT320

Izmēri: platums/augustums/dziļums (mm) KE300: 300/580/545

Izmēri: platums/augustums/dziļums (mm) UT320: 320/460/560

Svars (kg) KE300: 24, UT320: 26

Piena tvertnes uzpildes daudzums (l) 12/2x4,5

Aukstumaģenta R600a (Isobutan) uzpildes dau-
dzums (g)

13

Klimata klase 4

Piemērota lietošanai vides temperatūrā līdz
maks.30 °C

Klimata klase 5

Piemērota lietošanai vides temperatūrā līdz
maks.40 °C

4.1 Elektriskā pieslēguma dati
Sprie-
gums

Tīkla pieslēgums Strāvas patēriņš
(maks.)

Drošinātājs Frekvence

220 V 1LNPE 0,72 A 10 A 50 Hz

220-240 V 1LNPE 0,72 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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