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السالمة بشأن عامة مخاوف١

تحذير
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

قد تؤدي أسالك التيار التالفة أو األنابيب أو المقابس إلى خطر التعرض للصعق
الكهربائي.

تجنب توصيل أي أسالك تيار تالفة أو أنابيب أو مقابس بشبكة التيار الكهربائي.١)

استبدل أسالك التيار التالفة أو األنابيب أو المقابس. ٢)
إذا كان سلك التيار مُركب بشكل دائم، اتصل بفني الصيانة. إذا كان سلك التيار

غير مُركب بشكل دائم، فاطلب سلك تيار كهربائي جديد وأصلي واستخدمه.

تأكَّد من عدم قرب الماكينة وسلك التيار من أي أسطح ساخنة مثل مواقد الغاز٣)
أو الكهرباء أو األفران.

تأكَّد من عدم التواء سلك التيار الكهربائي وال احتكاكه بحوافٍ حادة.٤)

اسحب القابس فقط وليس الكابل عند فصل الجهاز من شبكة التيار الكهربائي.٥)
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تحذير
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

قد يؤدي دخول السوائل/الرطوبة أو التسربات إلى الجهاز إلى خطر التعرض
للصعق الكهربائي.

تجنب نهائيًا توجيه السوائل أو أدوات نفث البخار على الجهاز.١)

تجنب سكب أي سوائل على الجهاز.٢)

تجنب غمر الجهاز في أي سائل.٣)

تجنب نهائيًا فصل الجهاز من شبكة التيار الكهربائي ويديك مبتلة.٤)

افصل الجهاز من شبكة التيار الكهربائي في حالة حدوث تسرب أو إذا وصلت٥)
السوائل/الرطوبة إلى الجهاز.

تحذير
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

قد يؤدي استخدام األنظمة الكهربائية أو إصالحها أو صيانتها بشكلٍ غير صحيح إلى
الصعق الكهربائي.

يمكنك إصالح األجزاء الكهربائية باالستعانة بخبرات فنيي الصيانة وباستخدام١)
قطع الغيار األصلية.

لتنفيذ أعمال صيانة الماكينة، استعِن باألشخاص المؤهَّلين والمصرَّح لهم بذلك٢)
فقط.
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تحذير
وانفجار حريق نشوب خطر

مادة التبريد R600a شديدة القابلية لالشتعال. إذا حدث بها تسريب، قد تعرضك
لخطر الحريق واالنفجار.

عند نقل وحدة التبريد وتركيبها، تأكد من عدم تلف أي جزء من دائرة التبريد.١)

لتقليل خطر االشتعال، يمكن تركيب الجهاز فقط من خالل مختص معتمد من٢)
.Franke شركة

يجب تركيب الجهاز في غرفة بها مساحة كافية.٣)

تأكد من عدم انسداد فتحات تهوية الجهاز أو إعاقتها.٤)

يجب إجراء أعمال الصيانة من خالل أفراد خدمة مؤهلين فقط.٥)

تجنب استخدام الجهاز إذا ظهرت به أي عالمات تلف.٦)

لتجنب تلف دائرة التبريد، ال تستخدم األجهزة الميكانيكية أو أي وسائل أخرى٧)
لتسريع عملية إذابة التجمد.

تجنب نهائيًا استخدام رشاشات المياه أو المواد الضارة لتنظيف وحدة التبريد.٨)

تجنب تعريض وحدة التبريد لمصادر الحرارة.٩)

في حالة العطل، افصل وحدة التبريد من مصدر اإلمداد بالتيار.١٠)

في حالة وجود تسربات لمادة التبريد، تجنب وجود أي من ألسنة اللهب١١)
المكشوفة. أبعد أي شيء قابل لالشتعال بعيدًا عن الجهاز وقم بتهوية الغرفة

على الفور.

في حالة اندالع حريق، استخدم طفايات حريق بودرة.١٢)
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تحذير
حريق نشوب خطر

عند زيادة التحميل الكهربائي على سلك الكهرباء، قد تسبب الحرارة الناتجة حريق.

تجنب نهائيًا استخدام مخارج القدرة أو أسالك التمديد لتوصيل الجهاز بمصدر١)
التيار.

تنبيه
المنظِّفات بسبب الجلد التهاب

قد تؤدي أقراص التنظيف ومواد تنظيف جهاز الحليب ومزيل الترسبات إلى حدوث
التهابات بالجلد أو العينين.

انتبه لتحذيرات الخطر المكتوبة على مُلصَق المنظِّف المعني.١)

تجنَّب مالمسة المنظِّف لعينيك وجلدك.٢)

اغسل يديك بعد مالمسة المنظفات.٣)

يجب أال تتسرَّب المنظِّفات إلى المشروبات.٤)

تنبيه
الفاسد الحليب

قد يشكل الحليب الفاسد خطورة صحية.

استخدم فقط الحليب الطازج، المبرد.١)

الحظ ظروف التخزين الخاصة بالحليب.٢)

الحظ فترة صالحية الحليب المستخدم.٣)
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تنبيه
المُبستَر غير الحليب في الجراثيم

قد تشكِّل الجراثيم الموجودة في الحليب غير المُبستَر خطورة صحية.

ال تستخدم أي حليب غير مُبستَر.١)

استخدم الحليب المُبستَر أو الحليب الذي يدوم طويالً فقط.٢)

تنبيه
الجهاز تلف

قد تتلف خطوط التوصيل من جراء حمل الشد.

قد يؤدي دخول الرطوبة للجهاز إلى تلفه.

قد يؤدي الموقع غير المناسب إلى تلف الجهاز.

ال تجذب مطلقًا من خطوط التوصيل.١)

قم بتمديد خطوط التوصيل بحيث ال تشكل مخاطر للتعثر.٢)

ال تستخدم نفاثات الماء أو البخار لغرض التنظيف.٣)

ال تعرض الجهاز لعوامل مثل األمطار أو الصقيع أو ضوء الشمس المباشر.٤)

ضع الجهاز على سطح مستوي ومستقر.٥)
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تنبيه
الفاسد الحليب

قد يؤدي التبريد غير الكافي أو سوء النظافة إلى فساد الحليب.

(١.(C° 5-2) استخدم الحليب المبرد مسبقًا فقط

قم بتخزين الحليب في وحدة التبريد فقط أثناء أوقات التشغيل. خارج أوقات٢)
التشغيل، على سبيل المثال. أثناء الليل، قم بتخزين الحليب في الثالجة.

نظِّف ماكينة القهوة ووحدة التبريد مرة يوميًا.٣)

ال تلمس خرطوم الشفط والجزء الداخلي من وعاء الحليب وغطاء وعاء٤)
الحليب إال بعد تطهير يديك أو عند ارتداء قفازات االستخدام للمرة الواحدة.

ضع غطاء الوعاء المُثبَّت به خرطوم الشفط على سطح نظيف فقط.٥)

تنبيه
العفن تكوُّن

يمكن أن يتكون العفن في حالة ترك الجهاز فارغًا لفترة طويلة.

قم بإيقاف الجهاز.١)

اترك الجهاز حتى تتم إذابة التجمد.٢)

نظف الجهاز.٣)

اترك باب الجهاز مفتوحًا.٤)
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تنبيه
بالغة بصورة الحرارة درجة ارتفاع

في حالة فتح الباب لفترة طويلة، قد ترتفع درجة الحرارة في أجزاء الجهاز بصورة
بالغة.

اترك باب الجهاز مفتوحًا ألطول وقت ممكن.١)

ألديك أي أسئلة لم تتناولها هذه التعليمات؟ رجاءً ال تتردد في االتصال بوكيل خدمة
Franke أو شركة Franke العمالء المحلي الذي تتعامل معه أو خدمة عمالء

Kaffeemaschinen AG في آربورج.
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االستخدام٢
التركيب٢۔١

.Franke يجوز إجراء التركيب فقط بواسطة فني متخصص معتمد من شركة

المهام

قم بفك عبوة تغليف الجهاز–

) خلف الجهاز– مم  تحقق من ترك المساحة الفارغة المطلوبة (50

افحص وصلة التيار الكهرب ائي–

قم بتوصيل خطوط التوصيل وخراطيم التوصيل–

تثبيت الجهاز–

قم بتوصيل مصدر اإلمداد الكهربائي–

قم بتشغيل الجهاز–

قم بتشغيل الجهاز مع ماكينة القهوة–

المقرر االستخدام٢۔٢
تُستخدَم وحدة التبريد بشكلٍ حصري للحفاظ على برودة الحليب لتحضير–

.Franke مشروبات القهوة باستخدام ماكينة القهوة

استخدم الحليب المبرد مسبقًا فقط.–

ال تُخزن الحليب إال في حالة عمل وحدة التبريد. قم بتخزين الحليب في وحدة–
تبريد مناسبة.

استخدم مواد التنظيف الموصى بها فقط. قد تترك مواد التنظيف األخرى–
رواسب في جهاز الحليب.

صُممت وحدة التبريد خصيصًا للتشغيل في الداخل.–

يرجى أيضًا مراعاة إعالن المطابقة المورد مع الجهاز.–
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به المصرح غير االستخدام٢۔٣
ال يُسمح لألطفال دون سن 8 سنوات باستخدام الجهاز.–

ال يُسمح لألطفال أو األشخاص من ذوي القدرات–
الجسدية أو الحسية أو العقلية الضعيفة، أو نقص الخبرة

والمعرفة باستخدام الجهاز إال تحت إشراف أو بعد
توجيههم بشكل مناسب من خالل شخص مسؤول عن

سالمتهم. ال يُسمح لألطفال بالعبث بالماكينة.
يجب عدم استخدام أو تخزين المواد الكحولية أو القابلة لالشتعال أو المتفجرة–

أو العبوات البخاخة في الجهاز.

تجنب تخزين أي أجهزة كهربائية أو استخدامها داخل وحدة التبريد.–

تجنب استخدام الجهاز في الحاالت التالية:

إذا لم تكن على دراية بوظائفه.–

إذا كان الجهاز أو كابل التيار أو خطوط التوصيل تالفة.–

إذا لم يتم تنظيف الجهاز أو تعبئته على النحو المقرر.–

الوظيفة٢۔٤
تُستخدَم وحدة التبريد بشكلٍ حصري للحفاظ على برودة الحليب لتحضير مشروبات
القهوة باستخدام ماكينة القهوة Franke. استخدم الحليب المبرد مسبقًا فقط (5-2

.(C°

تتميز وحدة التبريد بالوظائف التالية:

تحافظ على الحليب بارد–

مراقبة مستوى ملء الحليب–

تمنع الدخول غير المصرح به عن طريق باب قابل للقفل–
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٢FoamMaster۔٥  ماكينة وظيفة
تتميز ماكينة FoamMaster أيضًا بالوظائف التالية:

تدفئة الحليب للمشروبات–

تكوين رغوة الحليب–

تنظيف جهاز الحليب آليًا–

متابعة مستويات الملء آليًا–

والعناية التشغيل٢۔٦
يعتبر التنظيف الدوري أمر ضروري لالستمتاع بمشروبات حليب نقية وآمنة.

يحتوي جزء التنظيف في تعليمات التشغيل لماكينة القهوة الخاصة بك على معلومات
تفصيلية بشأن عملية التنظيف.

التنظيف
قم بتنظيف جهاز الحليب يوميًا أو عند مطالبتك بذلك من قبل ماكينة القهوة. قم

بتنظيف الجهاز وأجزاءه بماء دافئ ومنظف معتدل التركيز. استخدم قطعة قماش
جافة لتجفيف الجهاز أو اتركه في الهواء الجاف. ال تستخدم الهواء الساخن.

األجزاء التي يجب تنظيفها يوميًا:

• الحجيرة الداخلية والجانب الداخلي للباب ومانع التسرب

• وعاء الحليب

• خرطوم الشفط

األعطال٢۔٧
في حالة وجود عطل، تظهر رسالة خطأ بشاشة عرض الماكينة. وتتضمن رسائل

األخطاء معلومات بخصوص سبب العطل وكيفية حله.

والتخزين والنقل الخدمة إنهاء٢۔٨
قم بتصريف الجهاز–
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قم بتنظيف الجهاز–

ضع الجهاز على سطح مسطح وتأكد من أنه ال يمكن أن يسقط–

استخدم عبوات مناسبة للنقل والتخزين–

التزم بالظروف المحيطة المقررة في البيانات الفنية–

التخلص٢۔٩
تُراعى المعلومات الموجودة بالملصق عند التخلص من أي مواد تنظيف غير–

مستخدمة.

اتصل بالسلطات المحلية التابعة لك للتخلص األمن من سائل التبريد المستخدم.–
تضم لوحة الطراز معلومات تتعلق بسائل التبريد.

يتوافق الجهاز مع توجيه االتحاد األوروبي EU/2012/19 بشأن نفايات المعدات
الكهربائية واإللكترونية)WEEE( ويجب أال يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية.

تخلَّص من األجزاء اإللكترونية على حدة.

تخلَّص من األجزاء البالستيكية وفقًا للتعليمات الواردة بمُلصقاتها.

استعين بشركات متخصصة للتخلص من النفايات وفقًا للمعايير المنطبقة. عند إنهاء
خدمة الجهاز، يجب أال يتم التخلص منه عن طريق مراكز النفايات المحلية ولكن

يجب فصله وأخذه إلى مركز إعادة تدوير النفايات. وتمت اإلشارة إلى ذلك من خالل
الرمز أدناه بملصق المنتج:
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إذا لم يتم التخلص من الجهاز بشكل صحيح، قد يشكل خطر على البيئة بسبب
احتوائه على مواد خاصة. يجب أال يتم السماح بتلويث البيئة من خالل سائل التبريد

بداخل الجهاز.

يعتبر التخلص غير القانوني أو غير المناسب من النفايات جريمة وقد يؤدي إلى
المحاكمة وفقًا ألحكام القانون المنطبقة.
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الفنية البيانات٣
SU05 (FCS4048)نوع الجهاز

(dB(A)) 70انبعاث الضجيج >

(mm) 270/540/475األبعاد: العرض/االرتفاع/العمق

(kg) 23-16الوزن

(l) 5مستوى ملء وعاء الحليب

(g) (إيزوبوتان) R600a 12مستوى ملء مادة التبريد

(C°) 5,0-2,0درجة حرارة التبريد

N/4الفئة المناخية

مناسب للتشغيل في درجة حرارة محيطة تبلغ 16–
32 °م.

(C°) 32-10درجة الحرارة المحيطة

الحد األقصى. 80الرطوبة (%)

الكهربائي التوصيل بيانات٣۔١
الجهد

الكهربائي
التيار وصلة

الرئيسي
االستهالك

الحد (الحالي
)األقصى

التيار شدة
الحد(

.)األقصى

الترددالمصهر

:1001LNPEA 0,54SU05 CM فلط

1350 W
A 15Hz 50-60

:1201LNPEA 0,7SU05 CM فلط

1440 W
A 15Hz 60

:2201LNPEA 0,35SU05 CM فلط

1950 W
A 10Hz 50

:2201LNPEA 0,35SU05 CM–240 فلط

1950-2300 W
A 10Hz 50-60
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Tel.: +44 1923 635700
Fax: +44 1923 635701

www.franke.com

Franke Coffee Systems
Americas

Aviation Parkway 800
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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	 فهرس المحتويات
	١ مخاوف عامة بشأن السلامة
	٢ الاستخدام
	٢۔١ التركيب
	٢۔٢ الاستخدام المقرر
	٢۔٣ الاستخدام غير المصرح به
	٢۔٤ الوظيفة
	٢۔٥ وظيفة ماكينة FoamMaster
	٢۔٦ التشغيل والعناية
	٢۔٧ الأعطال
	٢۔٨ إنهاء الخدمة والنقل والتخزين
	٢۔٩ التخلص

	٣ البيانات الفنية
	٣۔١ بيانات التوصيل الكهربائي


