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Läs bruksanvisningen innan du arbetar med enheten.
Förvara bruksanvisningen vid enheten och lämna den vidare till nästa
användare om enheten säljs eller överlåts.
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FÖR DIN SÄKERHET
VARNING
Livsfara på grund av elstötar
Skadade nätkablar, ledningar eller stickkontakter kan leda till elstötar.
a Anslut aldrig en skadad nätkabel, ledning eller stickkontakt till elnätet.
b Byt ut skadade nätkablar, ledningar eller stickkontakter.
Om nätkabeln är fastmonterad ska du kontakta serviceteknikern. Om
nätkabeln inte är fastmonterad beställer och använder du en ny nätkabel i
originalutförande.
c Se till att maskinen och nätkabeln inte kommer i närheten av heta ytor,
t.ex. gasspis, elspis eller ugn.
d Se till att nätkabeln inte kläms eller skaver mot vassa kanter.

VARNING
Risk för brännskador
Värmeytorna på koppvärmaren kan orsaka brännskador eller brand.
a Vidrör inte de heta värmeytorna på koppvärmaren.
b VID BRÄNNSKADOR: Kyl genast ner det skadade området och uppsök
läkare beroende på hur allvarlig skadan är.
c Ställ inget brännbart på koppvärmaren.

OBS!
Skada på apparaten
Anslutningskablarna kan skadas på grund av dragbelastning.
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Det kan uppstå skador om det kommer in fukt.
En olämplig uppställningsplats kan leda till skador.
a Dra aldrig i anslutningskablarna.
b Lägg anslutningskablarna så att ingen kan snubbla över dem.
c Gör aldrig rent apparaten med vattenstråle eller ångtvätt.
d Skydda apparaten mot regn, frost och direkt solljus.
e Apparaten ska alltid stå på ett jämnt och stabilt underlag.
Har du frågor som du inte hittar svaren på i denna bruksanvisning? Tveka inte
att kontakta din lokala kundtjänst, Franke-kundtjänst eller Franke
Kaffeemaschinen AG i Aarburg.
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2.1

Installation

Franke Kaffeemaschinen AG

Monteringen får endast göras av servicepersonal som auktoriserats av
Franke.
Uppgifter
– Packa upp apparaten
– Kontrollera att det finns tillräckligt fritt utrymme
– Kontrollera anslutningen till elnätet
– Fäst apparaten
– Anslut strömförsörjningen
– Koppla in maskinen
Den översta värmeplattan är tillverkad av aluminium. Det tar ett par minuter
innan värmeplattan är varm.

2.2

Avsedd användning
– Koppvärmaren är endast avsedd för föruppvärmning av kaffekoppar och
glas som behövs vid tillagning av drycker.
– Koppvärmaren är endast avsedd att användas inomhus.
– Observera försäkran om överensstämmelse som medföljer apparaten.
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Icke avsedd användning
– Barn under 8 år får inte använda apparaten.
– Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga får endast använda apparaten
under uppsikt och inte leka med den.
– Apparaten är inte avsedd för att torka diskhanddukar eller trasor.
Kopparna behöver inte täckas med en handduk för att bli varma.
– Alkohol, brännbara, explosiva ämnen och sprayburkar får inte användas
eller förvaras i apparaten.
– Använd inte apparaten om:
– Du inte vet hur den fungerar.
– Apparaten, nätkabeln eller anslutningskablarna är skadade.
– Apparaten inte har rengjorts eller fyllts på rätt sätt.

2.4

Koppvärmarens funktioner
Koppvärmaren har följande funktioner:
– Den förvärmer koppar och glas för tillagning av varma drycker.

2.5

Handhavande och skötsel
I bruksanvisningen till din kaffemaskin finns ytterligare information om
handhavande av koppvärmaren.
Rengöring
1. Stäng av koppvärmaren.
2. Vänta tills ytorna har svalnat.
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3. Rengör de avsvalnade ytorna
med en fuktig mikrofiberduk.
Använd ett milt
rengöringsmedel för kraftig
smuts.
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Fel
På kaffemaskinens display visas felmeddelanden när det uppstår fel.
Felmeddelandena innehåller information om orsaken till felet och hur det kan
åtgärdas.

2.7

Transport, förvaring, urdrifttagning
– Rengöra apparaten
– Se till att apparaten inte kan välta och inte står snett
– Använd en lämplig förpackning för transport och förvaring
– Se till att omgivningsvillkoren som beskrivs under Tekniska data följs

2.8

Avfallshantering
– Följ informationen på rengöringsmedlets etikett vid avfallshantering av
överblivet rengöringsmedel.
Maskinen lyder under det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) och får
inte kastas tillsammans med hushållsavfallet.
Avfallshantera elektronikdelar separat.
Avfallshantera plastdelarna i enlighet med deras märkning.
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TEKNISKA DATA CW
Apparattyp

FCS4054

Kapacitet

Upp till 120 koppar (beroende på
koppstorlek)

Omgivningsvillkor

Luftfuktighet: max. 80 %
Omgivningstemperatur: 10–32 °C

Ljudnivå

<70 dB(A)

Vikt

Ca 20 kg

Mått (bredd/höjd/djup)

270 mm/540 mm/475 mm

Elektriska anslutningsdata
Typ

Land

CW
CN
(FCS4054)

CW
CH, EU,
(FCS4054) GB

Bruksanvisning

Spänning

220 V

Frekvens

50 Hz

Effekt

110 W

Strömförbrukning
(max.)

0,5 A

Säkring:

10 A

Anslutning

1L N PE

Nätkabel

560.0005.151

Spänning

220–240 V

Frekvens

50–60 Hz

Effekt

110–130 W

Strömförbrukning

0,5–0,54 A

Säkring:

10 A

Anslutning

1L N PE
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Land
Nätkabel

560.0004.833 (CH)
560.0004.870 (EU Schuko)
560.0005.118 (GB)

CW
JP
(FCS4054)

CW
USA
(FCS4054)

CW
BR
(FCS4054)

Spänning

100 V

Frekvens

50–60 Hz

Effekt

80 W

Strömförbrukning
(max.)

0,8 A

Säkring:

10 A

Anslutning

1L N PE

Nätkabel

560.0004.859

Spänning

100–127 V

Frekvens

60 Hz

Effekt

80-130 W

Strömförbrukning

0,8-1,024 A

Säkring:

10 A

Anslutning

1L N PE

Nätkabel

560.0004.859

Spänning

127 V
220 V

Frekvens

60 Hz

Effekt

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

Säkring

10 A

Anslutning

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

Nätkabel
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560.0006.378 (127 V)
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