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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CW
FCS4054

ro

Citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de a opera aparatul.
Păstraţi instrucţiunile în apropierea aparatului şi le înmânaţi următorului
posesor dacă vindeţi sau cedaţi aparatul.
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PENTRU SIGURANŢA
DUMNEAVOASTRĂ
AVERTIZARE
Pericol de moarte prin electrocutare
Cablurile de reţea, conductorii sau îmbinările cu fişă deteriorate pot genera o
electrocutare.
a Nu conectaţi la reţeaua de curent niciun fel de cabluri, conductori sau
fişe de reţea deteriorate.
b Înlocuiţi cablurile de reţea, conductorii sau fişele de reţea deteriorate.
Atunci când cablul de reţea nu este montat fix, contactaţi tehnicianul de
service. Atunci când cablul de reţea nu este montat fix, comandaţi şi
utilizaţi un cablu de reţea nou, original.
c Acordaţi atenţie ca maşina şi cablul de reţea să nu găsească în
apropierea suprafeţelor fierbinţi precum de ex. plite cu gaz sau electrice
sau cuptoare.
d Acordaţi atenţie să nu fie blocat cablul de reţea şi să nu se frece de
muchii ascuţite.
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AVERTIZARE
Pericol de ardere
Suprafeţele de încălzire ale încălzitorului de ceşti pot conduce la arsuri sau
cauza un incendiu.
a Nu atingeţi niciodată suprafeţele de încălzire ale încălzitorului de ceşti.
b ÎN CAZ DE ARSURĂ: Răciţi imediat rana şi consultaţi un medic în funcţie
de gravitatea rănii.
c Nu puneţi nimic inflamabil pe dispozitivul de încălzire a ceştilor.

NOTĂ
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
împiedicare.
c Nu folosiţi dispozitive de curăţare cu jet de apă sau de aburi.
d Protejaţi aparatul împotriva intemperiilor precum ploaia, îngheţul sau
radiaţiile solare directe.
e Aşezaţi aparatul numai pe o suprafaţă plană, stabilă.
Mai aveţi întrebări pentru care nu găsiţi răspunsuri în aceste instrucţiuni? Nu
ezitaţi să contactaţi partenerul comercial local pentru asistenţă clienţ,
departamentul de asistenţă clienţi Franke sau Franke Kafeemaschinen AG din
Aarburg.
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2.1

Instalare

Franke Kaffeemaschinen AG

Instalarea trebuie să fie efectuată numai de către un specialist autorizat de
compania Franke.
Sarcini
– Despachetaţi aparatul
– Controlaţi respectarea spaţiului liber necesar
– Verificaţi racordul la reţeaua electrică
– Fixaţi aparatul
– Racordaţi aparatul la reţeaua de alimentare cu energie electrică
– Conectaţi aparatul
Placa de încălzire superioară este fabricată din aluminiu. Durează câteva
minute până când placa de încălzire ajunge la temperatura de regim.

2.2

Utilizare conform destinaţiei
– Încălzitorul pentru ceşti este destinat exclusiv preîncălzirii ceştilor de
cafea şi a paharelor necesare preparării băuturilor.
– Acest dispozitiv pentru încălzirea ceştilor este destinat exclusiv pentru a
funcţiona în spaţii închise.
– Respectaţi Declaraţia de conformitate însoţitoare.
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Utilizare interzisă
– Este interzisă utilizarea aparatului de către copiii cu
vârsta sub 8 ani.
– Utilizarea aparatului de către copii şi persoane
având capacităţi fizice, senzoriale sau psihice
limitate este permisă numai sub supraveghere şi
este interzis acestora să se joace cu aparatul.
– Aparatul nu este adecvat pentru uscarea lavetelor pentru vase sau a altor
tipuri de lavete. Pentru încălzire ceştile nu trebuie acoperite cu o lavetă.
– Nu este permisă utilizarea sau depozitarea în aparat a substanţelor
alcoolice, inflamabile şi explozive sau a dozelor de spray.
– Nu utilizaţi aparatul:
– dacă nu cunoaşteţi funcţiile acestuia.
– dacă aparatul, cablul de reţea sau cablurile de legătură sunt
deteriorate.
– dacă aparatul nu a fost curăţat sau umplut precum a fost prevăzut.

2.4

Funcţionarea aparatului de încălzire a ceştilor
Aparatul de încălzire a ceştilor are următoarea funcţie:
– preîncălzirea ceştilor şi paharelor pentru prepararea băuturilor calde.

2.5

Operarea şi îngrijirea
În instrucţiunile de utilizare ale maşinii de cafea găsiţi alte informaţii despre
operarea şi îngrijirea aparatului de încălzire a ceştilor.
Curăţare
1. Deconectarea aparatului
pentru încălzirea ceştilor.
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2. Aşteptaţi până când
suprafeţele de aşezare ale
ceştilor s-au răcit.

2.6

3. Curăţaţi suprafeţele de
aşezare care nu mai sunt
fierbinţi cu o lavetă din micro
fibre umedă. În cazul unor
impurităţi grosiere utilizaţi un
agent de curăţare slab.

Defecţiuni
În caz de defecţiuni sunt afişate mesaje de eroare pe ecranul tip display al
maşinii de cafea. Mesajele de eroare cuprind indicaţii referitoare la cauza şi
remedierea defecţiunii.

2.7

Transportul, depozitarea, şi scoaterea din
funcţiune
– Curăţarea aparatului
– Asiguraţi aparatul contra căderii şi nu îl aşezaţi înclinat
– Utilizaţi un ambalaj adecvat pentru transport şi depozitare
– Respectaţi condiţiile de mediu ambiant specificate în datele tehnice

2.8

Eliminarea ca deşeu
– Pentru eliminarea ca deşeu a substanţelor de curăţare nefolosite,
respectaţi informaţiile specificate pe etichetele respectivelor substanţe.
Maşina respectă Directiva Europeană 2012/19/CE privind deşeurile
provenite din echipamente electrice şi electronice (Waste Electrical and
Electronic Equipment – WEEE) şi nu este permis să fie eliminată 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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DATE TEHNICE CW
Tipul aparatului

FCS4054

Capacitate

Până la 120 ceşti (în funcţie de
mărimea ceştii)

Condiţii ambientale

Umiditatea aerului: maximum 80%
Temperatura mediului ambiant: 10–32
°C

Emisia de zgomot

<70 dB(A)

Masa

cca. 20 kg

Dimensiuni (lăţime/înălţime/
adâncime)

270 mm/540 mm/475 mm

Date privind racordul electric
Tip

Ţara

CW
CN
(FCS4054)

CW
CH, UE,
(FCS4054) GB
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Tensiune

220 V

Frecvenţă

50 Hz

Putere

110 W

Consum de curent
(max.)

0,5 A

Siguranţă

10 A

Racord

1L N PE

Cablu de alimentare

560.0005.151

Tensiune

220–240 V

Frecvenţă

50–60 Hz

Putere

110–130 W

Curent absorbit

0,5–0,54 A

Siguranţă

10 A

Racord

1L N PE
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Ţara
Cablu de alimentare

560.0004.833 (CH)
560.0004.870 (UE contact
de protecţie tip Schuko)
560.0005.118 (GB)

CW
JP
(FCS4054)

CW
SUA
(FCS4054)

CW
BR
(FCS4054)

Tensiune

100 V

Frecvenţă

50–60 Hz

Putere

80 W

Consum de curent
(max.)

0,8 A

Siguranţă

10 A

Racord

1L N PE

Cablu de alimentare

560.0004.859

Tensiune

100–127 V

Frecvenţă

60 Hz

Putere

80-130 W

Curent absorbit

0,8-1,024 A

Siguranţă

10 A

Racord

1L N PE

Cablu de alimentare

560.0004.859

Tensiune

127 V
220 V

Frecvenţă

60 Hz

Putere

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

Siguranţă

10 A

Racord

1L N PE (127 V)
2L PE (220 V)
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Ţara
Cablu de alimentare
electrică
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560.0006.378 (127 V)
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