
KULLANIM KILAVUZU
KE300/UT320

tr

Cihaz üzerinde çalışmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.

Talimatları cihazın yakınında saklayın ve cihazı başka bir kullanıcıya sat-
manız veya vermeniz durumunda talimatları da birlikte vermeyi unutma-
yın.





İçindekiler Franke Kaffeemaschinen AG

iii

İÇİNDEKİLER
1 Güvenliğiniz için...........................................................................................  4

1.1 Kurallara uygun kullanım ..............................................................................  4

1.2 Yasaklanmış kullanım...................................................................................  4

1.3 Güvenlik uyarılarının açıklamaları .................................................................  5

1.4 Kullanım sırasında karşılaşabileceğiniz tehlikeler ..........................................  6

2 Kullanım ....................................................................................................  11

2.1 Kurulum ....................................................................................................  11

2.2 Fonksiyon..................................................................................................  11

2.3 Kullanma ve Bakım ....................................................................................  11

2.4 Arızalar......................................................................................................  12

3 Kullanım dışı bırakma, taşıma ve bertaraf etme...........................................  13

3.1 Kullanım dışı bırakma, taşıma ve depolama ................................................  13

3.2 Bertaraf .....................................................................................................  13

4 Teknik bilgiler ............................................................................................  14

4.1 Elektrik bağlantı verileri..............................................................................  14



1 | Güvenliğiniz için Franke Kaffeemaschinen AG

4 Kullanım Kılavuzu KE300/UT320

1 GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

1.1 Kurallara uygun kullanım
– Soğutma birimi yalnızca Franke kahve makinesi ile birlikte kahve hazırla-

ma kapsamında süt soğutmak için kullanılmalıdır.
– Yalnızca soğutulmuş süt kullanın.
– Soğutma biriminin kullanılmaması durumunda sütü boşaltın. Sütü uygun

bir buzdolabında muhafaza edin.
– Yalnızca önerilen temizlik maddelerini kullanın. Diğer temizlik maddeleri

süt sisteminde kalıntılar oluşmasına neden olabilir.
– Soğutma birimi iç mekanlarda kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır.
– Birlikte verilen uygunluk beyanına bakın.

1.2 Yasaklanmış kullanım
– 8 yaşından küçük çocuklar cihazı kullanmamalıdır.
– Çocuklar, fiziksel, duyusal, zihinsel yetileri sınırlı olan

veya yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olmayan kişiler
cihazı sadece gözetim altında veya güvenliklerinden
sorumlu kişi tarafından gerekli şekilde bilgilendirildik-
ten sonra kullanabilirler. Çocukların cihaz ile oyna-
masına müsaade etmeyin.

– Alkol, yanıcı, patlayıcı maddeler içeren ürünler veya sprey kutuları cihazla
birlikte kullanılmamalı veya cihaz içerisinde muhafaza edilmemelidir.

– Soğutma birimi içinde elektrikli cihazlar saklamayın veya kullanmayın.
– Cihazı şu durumlarda kullanmayın:

– Kullanım fonksiyonlarına aşina değilseniz
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– Cihaz veya bağlantı hattı hasarlı ise

– Cihaz öngörüldüğü gibi temizlenmedi veya doldurulmadıysa

– Cihazın kapağı, yan panelleri gibi parçaları hatalı veya monte edilmemiş
ise

1.3 Güvenlik uyarılarının açıklamaları
Kişisel yaralanma veya mal hasarından kaçınmak için ilgili güvenlik talimatları-
na uymalısınız.

Sembol ve sinyal kelimesi tehlikenin boyutunu gösterir.

UYARI
UYARI ile olası bir tehlikeye işaret edilmektedir. Bu gibi bir tehli-
kenin bertaraf edilmemesi halinde ölüm veya ağır yaralanma mey-
dana gelebilir.

DİKKAT
DİKKAT ile olası bir tehlikeye işaret edilmektedir. Bu gibi bir tehli-
kenin bertaraf edilmemesi halinde hafif veya küçük yaralanma
meydana gelebilir.

NOT
NOT ile makine hasarına yönelik risklere işaret edilmektedir.
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1.4 Kullanım sırasında karşılaşabileceğiniz tehlikeler

UYARI
Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike
Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizler elektrik çarpmasına sebep
olabilir.

a) Elektrik şebekesine hasarlı şebeke kabloları, hatları veya bağlantıları bağ-
lamayın.

b) Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizleri değiştirin. 
Elektrik kablosunu sabit bir şekilde monte edildiğinde bir servis teknisyeni
ile iletişime geçin. Elektrik kablosu sabit bir şekilde monte edilemediğinde
yeni orijinal bir elektrik kablosu sipariş edin ve onu kullanın.

c) Makinenin ve elektrik kablosunun gazlı ve/veya elektrikli ocak ile fırın gibi
sıcak yüzeylerin bulunduğu yerlerin yakınında bulunmadığından emin olun.

d) Elektrik kablosunun sıkışacak veya keskin kenarlarda aşınacak şekilde
yerleştirilmediğinden emin olun.

e) Cihazı elektrik hattından ayırırken kablodan çekmeyin, her zaman fişten
tutarak çekin.
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UYARI
Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike
Cihazın iç kısmına ulaşan sıvılar/nem veya sızıntılar, elektrik çarpmasına se-
bep olabilir.

a) Cihaz üzerine hiçbir koşulda sıvı veya buhar basıncı uygulamayın.

b) Cihazın üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin.

c) Cihazı sıvı içerisine daldırmayın.

d) Cihazı, elleriniz ıslak veya nemliyken elektrik hattından ayırmayın.

e) Sızıntı veya sıvı/nem kaçağı durumunda cihazı elektrik şebekesinden ayı-
rın.

UYARI
Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike
Elektrikli sistemler üzerinde gerçekleştirilen uygunsuz çalışmalar, onarımlar ve-
ya servis işleri elektrik çarpmasına sebep olabilir.

a) Elektrikli parçaların servis teknisyeni tarafından orijinal parçalar kullanıla-
rak onarılması gerekir.

b) Servis işlerinin yalnızca gerekli bilgi birikimine sahip yetkili personel tara-
fından gerçekleştirilmesi gerekir.
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UYARI
Yanma ve patlama tehlikesi
Soğutma maddesi R600a kolayca tutuşabilir. Çıkışı halinde yanma ve patlama
tehlikesi oluşur.

a) Soğutma birimini taşıma ve kurma sırasında soğutma maddesi devresinin
parçalarının hasar görmemesini sağlayın.

b) Alev alma riskini azaltmak için bu cihazın kurulumu yalnızca Franke tara-
fından yetkilendirilen bir uzman tarafından yapılmalıdır.

c) Cihazın kurulum yeri yeterince büyük olmalıdır.

d) Bakım çalışmaları sadece kalifiye servis personeli tarafından yapılabilir.

e) Cihaz hasar belirtileri gösteriyorsa cihazı kullanmayın.

f) Soğutma maddesi devresine zarar vermemek için, buz çözme işlemine
yardımcı olacak mekanik ya da başka araçlar kullanmayın.

g) Soğutma birimini temizlemek için su jeti veya zarar verebilecek maddeler
kullanmayın.

h) Soğutma birimini ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

i) Fonksiyon arızası durumunda soğutma biriminin şebeke bağlantısını kesin.

j) Herhangi bir soğutma maddesi kaçağı olursa açık alevlerden kaçının, ciha-
zı tüm yanıcı maddelerden temizleyin ve odayı derhal havalandırın.

k) Yangın durumunda, toz yangın söndürücüler kullanın.

NOT
Cihaz hasarı
Bağlantı kablolarını çekmeniz halinde bu kablolar hasar görebilir.

Cihaz içerisine sıvı veya nem girmesi halinde cihaz hasar görür.
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Uygunsuz kurulum yerleri hasara sebep olabilir.

a) Kablolara hiçbir koşulda asılmayın.

b) Bağlantı kablolarını yerleştirirken herhangi bir düşme tehlikesi olmadığın-
dan emin olun.

c) Temizlik işlemleri için su veya buhar püskürtücüleri kullanmayın.

d) Cihazı yağmur, donma veya doğrudan güneş ışığına maruz kalma gibi kötü
hava koşullarına karşı koruyun.

e) Cihazı yalnızca düz ve sağlam bir yüzey üzerine yerleştirin.

NOT
Küf oluşumu
Cihaz uzun süre boş kalırsa küf oluşumu meydana gelebilir.

a) Cihazı kapatın.

b) Cihazın buzunun çözülmesini bekleyin.

c) Cihazı temizleyin.

d) Cihazın kapağını açık bırakın.

NOT
Yüksek sıcaklık artışı
Kapak uzun süre açık bırakılırsa, cihazın bölmelerinde yüksek sıcaklık artışı
meydana gelebilir.

a) Cihazın kapağını gerekmedikçe açık bırakmayın.
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Bu kılavuz ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey kaldı mı? Hiç tereddüt etme-
den yerel müşteri ortağınız veya Franke Müşteri temsilciniz ile iletişime geçe-
bilir veya doğrudan Aarburg'daki FRANKE Kaffeemaschinen AG'ye başvurabi-
lirsiniz.
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2 KULLANIM

2.1 Kurulum
Cihaz yalnızca Franke tarafından yetkilendirilen bir uzman tarafından monte e-
dilmelidir.

Görevler
– Cihazın ambalajından çıkarılması
– Arka tarafta gerekli açıklığa ( mm) uyulmasının kontrol edilmesi
– Elektrik bağlantısının kontrol edilmesi
– Bağlantı kablolarını ve bağlantı hortumlarını bağlayın
– Cihazın sabitlenmesi
– Güç kaynağının bağlanması
– Cihazın açılması
– Cihazı kahve makinesiyle işletmeye alın

2.2 Fonksiyon
Soğutma birimi yalnızca Franke kahve makinesi ile birlikte kahve hazırlama
kapsamında süt soğutmak için kullanılmalıdır. Yalnızca soğutulmuş süt kullanın
(2-5 °C).

2.3 Kullanma ve Bakım
Düzenli olarak yapılan temizleme işlemi leziz ve harika sütlü içecekler elde et-
mek için ön koşuldur.

Kahve makinenizin kullanım kılavuzundaki Temizlik bölümünde temizlik işle-
miyle ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz.
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Temizleme
Kahve makinesini günlük olarak veya Kahve makinesi tarafından böyle bir şey
talep edildiğinde temizleyin. Cihazı ve cihaz parçalarını ılık su ve yumuşak bir
deterjanla temizleyin. Kurutma için kuru bir bez kullanın veya havayla kurutun.
Sıcak hava kullanmayın.

Aşağıdakileri günlük olarak temizleyin:

• İç bölme, kapının iç tarafı ve kapı contası

• Süt haznesi

• Emme hortumu

2.4 Arızalar
Arıza durumunda kahve makinesinin ekranında bir hata bildirimi görüntülenir.
Hata bildirimleri arızanın nedeni ve çözümü hakkında faydalı bilgiler sağlar.
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3 KULLANIM DIŞI BIRAKMA, TAŞIMA
VE BERTARAF ETME

3.1 Kullanım dışı bırakma, taşıma ve depolama
– Cihazı boşaltın
– Cihazı temizleyin
– Cihazı düşmelere karşı emniyete alın ve eğik şekilde tutmayın
– Taşıma ve depolama işlemleri için uygun paketleme malzemeleri kullanın
– Teknik verilerde belirtilen çevre koşullarına uyun

3.2 Bertaraf
– Kullanılmayan temizlik maddelerinin bertarafı için etiketine bakın.
– Kullanılmış soğutma maddesinin imhası için yerel otoritelerle iletişime ge-

çin. Tip plakasında soğutma maddesiyle ilgili bilgiler bulunur.

Bu cihaz elektrikli ve elektronik eski cihazlara ilişkin 2012/19/AB Avrupa Di-
rektifine (Atık Elektrikli Ve Elektronik Cihazlar - WEEE) uygundur ve ev çöpleri
ile birlikte atılmamalıdır.

Elektronik parçaları ayrıca bertaraf edin.

Plastik parçaları etiketlerinde yazan talimatlara uygun şekilde bertaraf edin.
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4 TEKNİK BİLGİLER
Cihaz tipi KE300/UT320

Boyutlar: Genişlik/yükseklik/derinlik (mm) KE300: 300/580/545

Boyutlar: Genişlik/yükseklik/derinlik (mm) UT320: 320/460/560

Ağırlık (kg) KE300: 24, UT320: 26

Süt haznesi dolum miktarı (l) 12/2x4,5

Soğutma maddesi dolum miktarı R600a (Isobu-
tan) (g)

13

İklim sınıfı 4

İşletime izin verilen maksimum çevre sıcaklığı
30 °C

İklim sınıfı 5

İşletime izin verilen maksimum çevre sıcaklığı
40 °C

4.1 Elektrik bağlantı verileri
Gerilim Elektrik bağlantı-

sı
Akım çekme
(maks.)

Sigorta Frekans

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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