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Citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de a opera aparatul.

Păstraţi instrucţiunile în apropierea aparatului şi înmânaţi-le următorului
posesor dacă vindeţi sau predaţi aparatul.
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1 PENTRU SIGURANŢA
DUMNEAVOASTRĂ

1.1 Utilizare conform destinaţiei
– Unitatea de răcire este destinată exclusiv pentru meţinerea rece a laptelui

necesar pentru prepararea cafelei cu o maşină de cafea Franke.
– Utilizaţi numai lapte răcit în prealabil.
– Scoateţi laptele atunci când nu utilizaţi unitatea de răcire. Atunci când

acest dispozitiv nu este utilizat, păstraţi laptele într-un frigider adecvat.
– Utilizaţi numai agenţi de curăţare recomandaţi. Alţi agenţi de curăţare pot

lăsa reziduuri în sistemul pentru lapte.
– 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.

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

OBSERVAŢIE
NOTĂ atrage atenţia asupra riscurilor de deteriorare a maşinii.
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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.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Protejaţi aparatul împotriva intemperiilor precum ploaia, îngheţul sau radi-
aţiile solare directe.

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

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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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 UTILIZAREA

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

Sarcini
– Despachetaţi aparatul
– Verificaţi disponibilitatea spaţiului liber necesar din partea posterioară

( mm)
– Verificaţi racordul la reţeaua de alimentare cu energie electrică
– Racordaţi conductoarele de conectare şi furtunurile de legătură
– Fixaţi aparatul
– Racordaţi aparatul la reţeaua de alimentare cu energie electrică
– Conectaţi aparatul
– Puneţi în funcţiune aparatul împreună cu maşina de cafea

2.2 Funcţii
Unitatea de răcire este destinată exclusiv pentru meţinerea rece a laptelui ne-
cesar pentru prepararea cafelei cu o maşină de cafea Franke. Utilizaţi numai
lapte răcit în prealabil (2-5 °C).

2.3 Operarea şi îngrijirea
Prin curăţarea cu regularitate se previne alterarea băuturilor cu lapte şi se asi-
gură o calitate optimă a acestora.

Capitolul Curăţarea din manualul de utilizare a maşinii dumneavoastră de ca-
fea cprinde specificaţii detaliate referitoare procesul de curăţare.
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Curăţarea
Sistemul pentru lapte trebuie curăţat zilnic sau după cum este necesar, prin
interiorul maşinii de cafea. Curăţaţi aparatul şi componentele acestuia utili-
zând apă caldă şi un detergent neutru. Pentru uscare, utilizaţi o lavetă uscată
sau permiteţi uscarea prin ventilare. Nu utilizaţi aer fierbinte.

Curăţaţi zilnic:

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

• recipientul pentru lapte

• furtunul de aspirare

2.4 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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3 SCOATEREA DIN FUNCŢIUNE,
TRANSPORTUL, ELIMINAREA CA
DEŞEU

3.1 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

3.2 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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4 DATE TEHNICE
Tipul aparatului KE300/UT320

Dimensiuni: lăţime/înălţime/adâncime (mm) KE300: 300/580/545

Dimensiuni: lăţime/înălţime/adâncime (mm) UT320: 320/460/560

Greutate (kg) KE300: 24, UT320: 26

Cantitate de umplere a recipientului pentru lap-
te (l)

12/2x4,5

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

13

Clasa climatică 4

Adecvat pentru utilizarea la o temperatură am-
biantă de până la maximum 30 °C

Clasa climatică 5

Adecvat pentru utilizarea la o temperatură am-
biantă de până la maximum 40 °C

4.1 Date privind racordul electric
Tensiune Racord la reţea Curent absorbit

(max.)
Siguranţă Frecvenţă

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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