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NÁVOD K OBSLUZE
CW
FCS4054

cs

Než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si návod k obsluze.
Uschovejte návod u přístroje a v případě prodeje nebo přenechání přístroje
jej předejte dalšímu uživateli.

Franke Kaffeemaschinen AG

Obsah

OBSAH
1

Pro Vaši bezpečnost ................................................................ 4

2

Návod...................................................................................... 6

2.1

Instalace.................................................................................. 6

2.2

Použití v souladu s určeným účelem ......................................... 6

2.3

Nedovolené použití .................................................................. 7

2.4

Funkce ohřívače šálků ............................................................. 7

2.5

Obsluha a péče........................................................................ 7

2.6

Poruchy ................................................................................... 8

2.7

Přeprava, uskladnění, vyřazení z provozu .................................. 8

2.8

Likvidace ................................................................................. 8

3

Technické parametry CW ......................................................... 9

iii / 12

1 | Pro Vaši bezpečnost

1

Franke Kaffeemaschinen AG

PRO VAŠI BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem
Poškozené síťové kabely, vedení nebo zástrčky mohou vést k zásahu
elektrickým proudem.
a Nepřipojujte k síti poškozené síťové kabely, vedení ani zástrčky.
b Vyměňte poškozené síťové kabely, vedení nebo zástrčky.
Pokud je síťový kabel pevně namontován, kontaktujte servisního technika.
Pokud není síťový kabel pevně namontován, objednejte a použijte nový
originální síťový kabel.
c Dbejte na to, aby se stroj a síťový kabel nenacházely v blízkosti horkých
povrchů, např. u plynového nebo elektrického sporáku nebo kamen.
d Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí síťového kabelu a aby se neodíral
o ostré hrany.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí popálení
Horké plochy ohřívače šálků mohou vést k popáleninám nebo požáru.
a Hhorkých ploch ohřívače šálků se nedotýkejte.
b PŘI POPÁLENÍ: Zranění okamžitě ochlaďte a podle závažnosti poranění
vyhledejte lékařskou pomoc.
c Na ohřívač šálků nepokládejte žádné hořlavé předměty.
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UPOZORNĚNÍ
Poškození přístroje
Při namáhání tahem může dojít k poškození přívodních vedení.
Vnikne-li do přístroje vlhkost, může dojít k poškození.
Kvůli nevhodně zvolenému umístění může dojít k poškození přístroje.
a Za přívodní vedení nikdy netahejte.
b Přívodní vedení položte tak, aby o ně nemohl nikdo zakopnout.
c Při čištění nepoužívejte vodní paprsek ani parní vysokotlak.
d Chraňte přístroj před povětrnostními vlivy, jako je déšť, mráz nebo přímé
sluneční záření.
e Přístroj postavte pouze na rovný, stabilní podklad.
Máte dotazy, které v tomto návodu nejsou zodpovězeny? Neváhejte
a kontaktujte místního partnera zákaznických služeb, zákaznický servis Franke
nebo společnost Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.
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NÁVOD

2.1

Instalace
Montáž smí provést pouze odborník autorizovaný společností Franke.
Úkoly
– Vybalení přístroje
– Kontrola dodržení nezbytného volného prostoru
– Kontrola elektrické síťové přípojky
– Upevnění přístroje
– Připojení el. napájení
– Zapnutí přístroje
Vrchní topná deska je z hliníku. Trvá několik minut, než se topná deska
zahřeje.

2.2

Použití v souladu s určeným účelem
– Ohřívač šálků je určen výhradně k předehřívání šálků na kávu a skleniček,
které se používají pro přípravu nápojů.
– Ohřívač šálků je určen výhradně k provozu ve vnitřních prostorách.
– Postupujte také podle prohlášení o shodě dodávaného s přístrojem.
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Nedovolené použití
– Dětem mladším 8 let není dovoleno přístroj
obsluhovat.
– Děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi mohou přístroj na
přípravu kávy používat pouze pod dohledem a nesmí
si s přístrojem hrát.
– Přístroj není určen k sušení utěrek na nádobí ani jiných utěrek. Šálky není
nutné kvůli jejich zahřátí zakrývat utěrkou.
– Alkoholické, hořlavé, výbušné látky nebo plechovky se sprejem nesmí být
v přístroji používány ani skladovány.
– Přístroj nepoužívejte v těchto případech:
– Nejste-li obeznámeni s funkcemi.
– V případě poškození přístroje, síťového kabelu nebo připojovacího
vedení.
– Není-li přístroj čištěn či plněn dle pokynů.

2.4

Funkce ohřívače šálků
Ohřívač šálků má následující funkci:
– Ohřívá šálky a sklenice k přípravě teplých nápojů.

2.5

Obsluha a péče
V návodu k obsluze kávovaru najdete další údaje k obsluze a péči o ohřívač
šálků.
Čištění
1. Vypněte ohřívač šálků.
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2. Počkejte, než odkládací
plochy vychladnou.
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3. Odkládací plochy, které již
vychladly, vyčistěte vlhkou
utěrkou z mikrovlákna. Při
silném znečištění použijte
jemný čisticí prostředek.

2.6

Poruchy
Při poruchách se na displeji kávovaru zobrazují chybová hlášení. Chybová
hlášení obsahují informace o příčině a pokyny k jejímu odstranění.

2.7

Přeprava, uskladnění, vyřazení z provozu
– Přístroj vyčistěte
– Přístroj zajistěte proti převrácení a nestavte jej do šikmé polohy
– Pro přepravu a skladování použijte vhodný obal
– Dodržujte okolní podmínky uvedené v technických parametrech

2.8

Likvidace
– Chcete-li zlikvidovat nepoužitý čisticí prostředek, postupujte podle
pokynů na nálepce.
Přístroj splňuje evropskou směrnici 2012/19/ES o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE)
a nesmí být vyhozen do domácího odpadu.
Elektronické součástky likvidujte samostatně.
Plastové součástky likvidujte podle jejich označení.
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TECHNICKÉ PARAMETRY CW
Typ přístroje

FCS4054

Kapacita

Až 120 šálků (podle velikosti šálků)

Okolní podmínky

Vlhkost vzduchu: max. 80 %
Okolní teplota: 10–32 °C

Emise hluku

< 70 dB (A)

Hmotnost

cca 20 kg

Rozměry (šířka/výška/hloubka)

270 mm/540 mm/475 mm

Údaje o elektrickém připojení
Typ

Stát

CW
CN
(FCS4054)

CW
CH, EU,
(FCS4054) GB
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Napětí

220 V

Frekvence

50 Hz

Výkon

110 W

Příkon (max.)

0,5 A

Jištění

10 A

Připojení

1L N PE

Síťový kabel

560.0005.151

Napětí

220–240 V

Frekvence

50–60 Hz

Výkon

110–130 W

Příkon

0,5–0,54 A

Jištění

10 A

Připojení

1L N PE
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Stát
Síťový kabel

560.0004.833 (CH)
560.0004.870 (EU, typ
SCHUKO)
560.0005.118 (GB)

CW
JP
(FCS4054)

CW
USA
(FCS4054)

CW
BR
(FCS4054)

Napětí

100 V

Frekvence

50–60 Hz

Výkon

80 W

Příkon (max.)

0,8 A

Jištění

10 A

Připojení

1L N PE

Síťový kabel

560.0004.859

Napětí

100–127 V

Frekvence

60 Hz

Výkon

80–130 W

Příkon

0,8–1,024 A

Jištění

10 A

Připojení

1L N PE

Síťový kabel

560.0004.859

Napětí

127 V
220 V

Frekvence

60 Hz

Výkon

135 W (127 V)
110 W (220 V)

Jištění

10 A

Připojení

1L N PE (127 V)
2L PE (220 V)

Síťový kabel
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560.0006.378 (127 V)
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