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.الماكينة استخدام قبل المستخدم دليل اقرأ

بيع حالة في التالي للمستخدم الدليل وأعطِ الماكينة من بالقرب بالدليل احتفظ
.ثالث طرف إلى نقلها أو الماكينة
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لسالمتك١

تحذير
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

قد يؤدي تلف أسالك الكهرباء أو المواسير أو وصالت الضغط إلى الصعق
الكهربائي.

تجنب توصيل أي أسالك كهرباء تالفة أو مواسير أو وصالت ضغط بشبكة)١
الكهرباء.

استبدل أسالك الكهرباء التالفة أو المواسير أو وصالت الضغط. )٢
إذا كان سلك الطاقة مُركب بشكل دائم، اتصل بفني الخدمة. إذا كان سلك

الطاقة غير مُركب بشكل دائم، فاطلب سلك كهرباء جديد وأصلي واستخدمه.

تأكَّد من عدم قرب الماكينة وسلك الطاقة من أي أسطح ساخنة كأفران أو)٣
مواقد الغاز أو الكهرباء.

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

تحذير
الكهربائي الصعق نتيجة قاتلة إلصابة التعرُّض خطر

العمل على الماكينة المفتوحة يمكن أن يؤدي إلى التعرض للصعق الكهربائي.

ال تقم بتوصيل ماكينة ذات غطاء مفتوح بمصدر إمداد كهربائي.)١

قبل فتحه، افصل الماكينة من مصدر اإلمداد الكهربائي وقم بتأمين هذا الفصل)٢
ضد إعادة التوصيل.
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تنبيه
التلوث أو الفاسد الطعام

قد يمثل الطعام القديم أو غير الصحي أو التلوث خطورة على الصحة.

ال تستخدم الجهاز إال إذا كان في حالة صحية ومُنظَّف بالشكل المطلوب.)١

اقتصر على استخدام السوائل المذكورة في الجزء المعنون "االستخدام)٢
المقرر".

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

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

Kaffeemaschinen AG.في آربورج 
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التعليمات٢
التركيب١۔٢

.Frankeال يجوز إجراء التركيب إال من قبل فني متخصص معتمد من 

المهام

قم بفك عبوة تغليف الجهاز–

) خلف الجهازمم 50تحقق من ترك المساحة الفارغة المطلوبة (–

افحص وصلة التيار الكهربائي–

قم بتوصيل خطوط التوصيل وخراطيم التوصيل–

قم بتركيب الجهاز–

قم بتوصيل مصدر اإلمداد الكهربائي–

قم بتشغيل الجهاز–

قم بتشغيل الجهاز مع ماكينة القهوة–

المقرر االستخدام٢۔٢
 مخصصة حصريًا للنقل اآللي للعصائر ونكهاتFlavor Stationوحدة النكهات –

السوائل األخرى الالزمة لتحضير المشروبات.

 مخصصة حصريًا للتشغيل في الغرف الداخلية.Flavor Stationوحدة النكهات –

 مخصصة حصريًا للتشغيل مع ماكينة قهوة منFlavor Stationوحدة النكهات –
Franke.

يرجى أيضا مراعاة إعالن المطابقة المورد مع الجهاز.–

به المصرح غير االستخدام٣۔٢
 غير مصممة لضخ سوائل أغلظ قوامًا مثلFlavor Stationوحدة النكهات –

الصوص (صوص الشيكوالتة مثالً).

 سنوات باستخدام الجهاز.8ال يُسمح لألطفال دون سن –
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األطفال أو األشخاص الذين يعانون من إعاقات تتعلق–
بالقدرات البدنية أو الحسية أو العقلية يجب أال يستخدموا

الجهاز إال في ظل وجود إشراف عليهم، كما يجب أال
يعبثوا بالجهاز.

يجب عدم استخدام أو تخزين المواد الكحولية أو المتفجرة في الماكينة.–

ال تستخدم الماكينة:–

إذا لم تكن على دراية بوظائفها.–

إذا كانت هناك تلفيات في الماكينة أو السلك الكهربائي أو خطوط التوصيل.–

إذا لم يتم تنظيف أو تعبئة الماكينة على النحو المقرر.–

Flavor Station النكهات وحدة وظيفة٤۔٢
 بالوظيفة التالية:Flavor Stationتقوم وحدة النكهات 

تخزين الزجاجات.–

نقل العصائر ونكهات السوائل األخرى.–

والصيانة التشغيل٥۔٢
يمكن أن تجد المزيد من المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بالتنظيف والعناية في

تعليمات التشغيل الموردة مع ماكينة القهوة الخاصة بك.

الملحقات المطلوبة:

قطعة قماش من األلياف الدقيقة–

 سوف تطلب منك القيامFlavor Stationماكينة القهوة المتصلة بوحدة النكهات 
بتنظيفها. قم بإجراء عملية التنظيف وفقًا للتعليمات.
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 ال تتصلFlavor Stationعلى الرغم من أن الحجيرة الداخلية لوحدة النكهات 
اتصاالً مباشرًا بالمشروب، إال أنه يجب الحفاظ عليها في حالة نظيفة دائمًا. استخدم

Flavorالماء مع منظف مخفف لغرض تنظيف الماكينة. امسح وحدة النكهات 
Station.بقطعة قماش مبللة واترك الحجيرة الداخلية تجف 

األعطال٦۔٢
سوف تظهر رسائل األخطاء على وحدة عرض ماكينة القهوة في حالة وجود

أعطال. وتتضمن رسائل األخطاء معلومات بخصوص سبب العطل وكيفية حله.

التشغيل ووقف والتخزين النقل٧۔٢
قم بتنظيف الجهاز–

قم بتأمين الجهاز ضد أية حوادث وال تقم بنصبه في وضعية مائلة–

استخدم عبوات مناسبة للنقل والتخزين–

التزم بالظروف المحيطة المقررة في البيانات الفنية–

الماكينة من التخلُّص٨۔٢
تُراعى المعلومات الموجودة بالملصق عند التخلص من أي مواد تنظيف غير–

مستخدمة.

 بشأن نفايات المعداتEU/2012/19تتوافق الماكينة مع توجيه االتحاد األوروبي 
( ويجب أال يتم التخلُّص منها مع النفايات المنزلية.WEEEالكهربائية واإللكترونية )

تخلَّص من األجزاء اإللكترونية على حدة.

تخلَّص من األجزاء البالستيكية وفقًا للتعليمات الواردة بمُلصقاتها.
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FS/FSU الفنية البيانات٣
FCS4055نوع الجهاز

 أنواع من النكهات6حتى السعة

FS30 أنواع من النكهات لوحدة 3حتى 

مم 330ارتفاع الزجاجة < 

%80الرطوبة: أقصى مستوى الظروف المحيطة

م °32–10درجة الحرارة المحيطة: 

)A ديسيبل (70أقل من انبعاث الضجيج

كجم FS30: 18الوزن (تقريبًا)

FS60: 22 كجم

كجم FSU60 CM: 17الوزن (تقريبًا)

األبعاد

(العرض/االرتفاع/العمق)

FS30/FS60: 200 مم 453/مم 579/مم

مم 350/مم 415/مم FSU60 CM: 280األبعاد (العرض/االرتفاع/العمق)

سلك الكهرباء

)مم 1800(الطول: 

 (سويسرا)560.0004.833

560.0004.870) Schuko(االتحاد األوروبي 

 (بريطانيا)560.0005.118

560.0004.859) UL(

 (اليابان)560.0004.870

 (الصين)560.0005.151

 (البرازيل)560.0006.378

الكهربائي التوصيل بيانات

البلدالنوع

FCS4055،سويسرا
االتحاد

األوروبي،
بريطانيا،

 فولت240–100الجهد الكهربائي

 هرتز60–50التردد

 وات45شدة التيار

  أمبير0.4أقل من االستهالك الحالي
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البلدالنوع

الواليات
المتحدة،

كندا، اليابان،
الصين،
البرازيل

 أمبير10المصهر

1L N PEالوصلة

FS60 للوحدة الزجاجات أحجام
يحدد قطر الزجاجة عدد الزجاجات التي يمكن استخدامها في وحدة النكهات

Flavor Station.

أحجام الزجاجات المتاحة

654321عدد الزجاجات

مم 136مم 112مم 78مم 78مم 78مم 75قطر الزجاجة األقصى

 زجاجات نكهات، فسيكون القطر األقصى6مثال: إذا كنت ترغب في استخدام 
 فقط.مم 75المحتمل للزجاجات هو 

أحجام الزجاجات القابلة للدمج

تبعا لقطر الزجاجة، يمكنك استخدام أحجام زجاجات مختلفة.

12345عدد الزجاجات

مم 85مم 85مم 85مم 85مم 85قطر الزجاجة

يمكن دمجها مع

–̶̶–531عدد الزجاجات

̶̶––̶مم 75مم 75مم 75قطر الزجاجة



FS/FSU البيانات الفنية | ٣ Franke Kaffeemaschinen AG

11 دليل المستخدم
FS/FSU

، عندئذ يمكنك دمج هذه الزجاجة معمم 85مثال: إذا استخدمت زجاجة بقطر 
.مم 75خمس زجاجات أخريين بقطر 
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