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Cihaz üzerinde çalışmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Talimatları cihazın yakınında saklayın ve cihazı başka bir kullanıcıya satmanız
veya vermeniz durumunda talimatları da birlikte vermeyi unutmayın.
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GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
UYARI
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike
Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizler elektrik çarpmasına sebep
olabilir.
a Elektrik şebekesine hasarlı şebeke kabloları, hatları veya bağlantıları
bağlamayın.
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.

UYARI
Yanma tehlikesi
Fincan ısıtıcısının ısıtma yüzeyleri yanıklara veya yangına sebep olabilir.
a Fincan ısıtıcısının ısıtma yüzeylerine dokunmayın.
b YANMALARDA: İlgili bölgeyi derhal soğutun ve yaralanma derecesine bağlı
olarak bir hekime başvurun.
c Fincan ısıtıcısı üzerine yanıcı hiçbir şey koymayın.
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NOT
Cihaz hasarı
Bağlantı kablolarını çekmeniz halinde bu kablolar hasar görebilir.
Cihaz içerisine sıvı veya nem girmesi halinde cihaz hasar görür.
Uygunsuz kurulum yerleri hasara sebep olabilir.
a Kablolara hiçbir koşulda asılmayın.
b Bağlantı kablolarını yerleştirirken herhangi bir düşme tehlikesi
olmadığından 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.
Bu kılavuz ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey kaldı mı? Hiç tereddüt
etmeden yerel müşteri ortağınız veya Franke Müşteri temsilciniz ile iletişime
geçebilir veya doğrudan Aarburg'daki FRANKE Kaffeemaschinen AG'ye
başvurabilirsiniz.
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TALİMATLAR

2.1

Kurulum
Kurulum yalnızca Franke tarafından yetkilendirilen bir uzman tarafından
yapılmalıdır.
Görevler
– Cihazı ambalajından çıkarın
– Gerekli açıklığa uyulduğundan emin olun
– Elektrik bağlantısını kontrol edin
– Cihazı sabitleyin
– Güç kaynağını bağlayın
– Cihazı açın
Üst ısıtma plakası alüminyumdan üretilmiştir. Isıtma plakasının ısınması birkaç
dakika sürebilir.

2.2

Kurallara uygun kullanım
– Fincan ısıtıcı yalnızca içecek hazırlama kapsamında kullanılacak fincan ve
bardakların ısıtılması için kullanılmalıdır.
– Fincan ısıtıcı, iç mekanlarda kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır.
– Birlikte verilen uygunluk beyanına bakın.
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Yasaklanmış kullanım
– 8 yaşından küçük çocuklar cihazı kullanmamalıdır.
– Çocuklar ile bedensel, zihinsel ve duyusal işlevlerde
yetersiz olan kişiler hiçbir koşul altında cihazı tek
başlarına kullanmamalıdır veya daima gözetim
altında kullanmalıdır.
– Cihaz bulaşık bezleri veya buna benzer bezleri kurutmak için uygun
değildir. Fincanları ısıtmak için üzerlerini bir mendille kapatmanıza gerek
yok.
– Alkol, yanıcı, patlayıcı maddeler içeren ürünler veya sprey kutuları cihazla
birlikte kullanılmamalı veya cihaz içerisinde muhafaza edilmemelidir.
– Cihazı şu durumlarda kullanmayın:
– Kullanım fonksiyonlarına aşina değilseniz.
– Cihaz veya bağlantı hattı hasarlı ise.
– Cihaz öngörüldüğü gibi temizlenmedi veya doldurulmadı.

2.4

Fincan ısıtıcısının fonksiyonu
Fincan ısıtıcı aşağıdaki fonksiyona sahiptir:
– Sıcak içecek hazırlamak için fincan ve bardağı önceden ısıtın.

2.5

Kullanma ve Bakım
Fincan ısıtıcısının temizliği ve bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için
kahve makinenizin kullanım kılavuzuna başvurun.
Temizleme
1. Fincan ısıtıcıyı kapatın.
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2. Raflar soğuyana kadar
bekleyin.
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3. Isıtılan rafları nemli bir
mikrofiber bezle silmeyin.
Zorlu kirleri temizlemek için
yumuşak temizleme maddesi
kullanın.

2.6

Arızalar
Arıza olduğunda, kahve makinesinin ekranında hata bildirimleri gösterilir. Hata
bildirimleri arızanın nedeni ve çözümü hakkında faydalı bilgiler sağlar.

2.7

Taşıma, depolama, kullanım dışı bırakma
– 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

2.8

Bertaraf
– Kullanılmayan temizlik maddelerinin bertarafı için etiketine bakın.
Bu makine elektrikli ve elektronik eski cihazlara ilişkin 2012/19/AB Avrupa
Direktifine (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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TEKNİK BİLGİLER CW
Cihaz tipi

FCS4054

Kapasite

120 fincana kadar (her bir fincan
boyutuna göre)

Çevre koşulları

Hava nemliliği: maks. %80
Çevre sıcaklığı: 10–32 °C

Gürültü emisyonu

<70 dB(A)

Ağırlık

Yakl. 20 kg

Boyutlar (genişlik/yükseklik/derinlik) 270 mm/540 mm/475 mm
Elektrik bağlantı verileri
Tip

Ülke

CW
CN
(FCS4054)

CW
CH, EU,
(FCS4054) GB

Kullanım Kılavuzu

Gerilim

220 V

Frekans

50 Hz

Güç

110 W

Akım çekme (maks.)

0,5 A

Sigorta

10 A

Bağlantı

1L N PE

Elektrik kablosu

560.0005.151

Gerilim

220–240 V

Frekans

50–60 Hz

Güç

110–130 W

Akım çekme

0,5–0,54 A

Sigorta

10 A

Bağlantı

1L N PE
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Ülke
Elektrik kablosu

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

CW
JP
(FCS4054)

CW
ABD
(FCS4054)

CW
BR
(FCS4054)

Gerilim

100 V

Frekans

50–60 Hz

Güç

80 W

Akım çekme (maks.)

0,8 A

Sigorta

10 A

Bağlantı

1L N PE

Elektrik kablosu

560.0004.859

Gerilim

100–127 V

Frekans

60 Hz

Güç

80-130 W

Akım çekme

0,8-1,024 A

Sigorta

10 A

Bağlantı

1L N PE

Elektrik kablosu

560.0004.859

Gerilim

127 V
220 V

Frekans

60 Hz

Güç

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

Sigorta

10 A

Bağlantı

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

Elektrik kablosu
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