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daBETJENINGSVEJLEDNING
FS/FSU

FCS4055



Læs betjeningsvejledningen, inden der arbejdes på maskinen.

Opbevar vejledningen ved maskinen, og giv vejledningen videre til den nye
bruger, hvis maskinen sælges eller overlades til andre.
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4 Betjeningsvejledning FS/FSU

1 FOR DIN EGEN SIKKERHEDS SKYLD

ADVARSEL
Livsfare pga. elektrisk stød
Beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser kan føre
til elektrisk stød.

a) Forbind ikke beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikfor-
bindelser til strømnettet.

b) Skift beskadigede strømforsyningskabler, ledninger eller stikforbindelser
ud. 
Kontakt en servicetekniker, hvis strømforsyningskablet er fastmonteret.
Bestil og anvend et nyt strømforsyningskabel, hvis strømforsyningskablet
ikke er fastmonteret.

c) Sørg for, at maskinen og strømforsyningskablet ikke befinder sig i nærhe-
den af varme overflader som f.eks. gas-, elkomfur eller ovn.

d) Sørg for, at strømforsyningskablet ikke er klemt inde eller gnides mod
skarpe kanter.

ADVARSEL
Livsfare pga. elektrisk stød
Arbejde på den åbne maskine kan medføre elektrisk stød.

a) Maskinen må ikke tilsluttes strømnettet med åbnet kabinet.

b) Før maskinen åbnes, skal strømforsyningen afbrydes, og det skal sikres,
at den forbliver afbrudt.
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FORSIGTIG
Fordærvede fødevarer og urenheder
Gamle, uhygiejniske fødevarer og urenheder kan medføre sundhedsfarer.

a) Maskinen må kun bruges, når den er i hygiejnisk tilstand og renset som
foreskrevet.

b) Brug kun de væsker, der er nævnt i afsnittet "Formålsmæssig brug".

BEMÆRK
Skader på maskinen
Tilslutningsledninger kan tage skade pga. trækbelastninger.

Indtrængende fugt kan medføre skader.

En uegnet placering kan medføre skader.

a) Træk aldrig i tilslutningsledningerne.

b) Tilslutningsledningerne installeres således, at de ikke kan udgøre en
snublefare.

c) Brug aldrig en vandstråle eller dampstråle til rensning.

d) Beskyt maskinen mod vejrpåvirkninger som regn, frost eller direkte sol-
stråler.

e) Maskinen må kun placeres på et plant, stabilt underlag.

Har du spørgsmål, der ikke besvares i denne vejledning? Du er meget velkom-
men til at kontakte din lokale kundeservicepartner, Frankes kundetjeneste el-
ler Franke Kaffemaschinen AG i Aarburg, Tyskland.
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2 VEJLEDNING

2.1 Installation
Maskinen må kun monteres af en ekspert, der er autoriseret af Franke.

Opgaver
– Udpak maskinen
– Kontrollér om det nødvendige frirum på bagsiden (50 mm) er overholdt.
– Kontrollér strømtilslutning
– Tilslut forbindelsesledninger og -slanger
– Fastgør maskinen
– Tilslut strømforsyningen
– Tænd for maskinen
– Tag maskinen i brug sammen med kaffemaskinen

2.2 Bestemmelsesmæssig brug
– Flavor Station er udelukkende beregnet til automatisk transport af sirup-

per og andre flydende aromastoffer til tilberedning af drikkene.
– Flavor Station er udelukkende beregnet til indendørs drift.
– Flavor Station er udelukkende beregnet til drift sammen med en Franke-

kaffemaskine.
– Bemærk den medfølgende overensstemmelseserklæring.

2.3 Forbudt brug
– Flavor Station er uegnet til at transportere mere tyktflydende væsker (f.

eks. chokoladesovs).

– Børn under 8 år må ikke betjene maskinen.
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– Børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner må kun benytte maskinen under
opsyn og må ikke lege med maskinen.

– Alkoholiske, brændbare, eksplosive stoffer eller spraydåser må ikke
anvendes eller opbevares i maskinen.

– Maskinen må ikke benyttes:

– Hvis du ikke er fortrolig med funktionerne.

– Hvis maskinen, strømkablet eller tilslutningsledningerne er beskadiget.

– Hvis maskinen ikke er renset eller fyldt korrekt.

2.4 Flavor Stations funktion
Flavor Station har følgende funktion:

– Opbevaring af flasker.
– Transport af sirup og andre aromaer.

2.5 Betjening og pleje
I din kaffemaskines driftsvejledning findes flere detaljerede oplysninger om
rensning og pleje.

Nødvendigt tilbehør:

– Mikrofiberklud
Den kaffemaskine, der er forbundet med Flavor Station, opfordrer dig til
rensning. Gennemfør rensningen iht. vejledningerne.

Selvom Flavor Stations indre ikke har direkte kontakt med produktet, skal det
altid holdes rent. Brug vand med mildt rengøringsmiddel til rengøring. Tør Fla-
vor Station indvendigt med en fugtig klud, og lad den tørre indvendigt.
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2.6 Fejl
Ved fejl vises der fejlmeddelelser på kaffemaskinens display. Fejlmeddelelser-
ne indeholder anvisninger til årsag og afhjælpning af fejlen.

2.7 Transport, opbevaring, ud-af-drift-tagning
– Rengøring af maskinen
– Maskinen skal sikres mod at vælte og ikke stilles skråt
– Brug egnet emballage til transport og opbevaring
– Overhold de omgivelsesbetingelser, der er angivet i de tekniske data

2.8 Bortskaffelse
– For bortskaffelsen af ikke brugte rengøringsmidler gælder den informa-

tion, der står på etiketten.

Maskinen overholder EU-direktivet 2012/19/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) og må
ikke bortskaffes via dagrenovationen.

Elektroniske dele skal bortskaffes separat.

Bortskaf kunststofdele i henhold til deres mærkning.



Franke Kaffeemaschinen AG Tekniske data FS/FSU | 3

Betjeningsvejledning FS/FSU 9

3 TEKNISKE DATA FS/FSU
Maskintype FCS4055

Kapacitet Op til 6 siruptyper

For FS30 op til 3 siruptyper

Flaskehøjde < 330 mm

Omgivelsesbetingelser Luftfugtighed: maks. 80 %

Omgivelsestemperatur: 10–32 °C

Støjemission <70 dB(A)

Vægt (ca) FS30: 18 kg

FS60: 22 kg

Vægt (ca) FSU60 CM: 17 kg

Dimensioner

(Bredde/højde/dybde)

FS30/FS60: 200 mm/579 mm/453
mm

Dimensioner (bredde/højde/dybde) FSU60 CM: 280 mm/415 mm/350
mm

Strømkabel

(Længde: 1800 mm)

560.0004.833 (CH)

560.0004.870 (EU Schuko)

560.0005.118 (GB)

560.0004.859 (UL)

560.0004.870 (JP)

560.0005.151 (CN)

560.0006.378 (BR)



3 | Tekniske data FS/FSU Franke Kaffeemaschinen AG

10 Betjeningsvejledning FS/FSU

Elektriske tilslutningsdata

Type Land

FCS4055 CH, EU,
GB, USA,
CAN, JP,
CN BR

Spænding 100–240 V

Frekvens 50–60 Hz

Effekt 45 W

Strømforbrug <0,4 A

Sikring 10 A

Tilslutning 1L N PE

Flaskestørrelser for FS60
Flaskediameteren bestemmer antallet af flasker, der kan anvendes i Flavor
Station.

Mulige flaskestørrelser

Antal flasker 6 5 4 3 2 1

Maks. flaskediameter 75 mm 78 mm 78 mm 78 mm 112
mm

136
mm

Eksempel: Hvis du vil bruge 6 sirupsflasker, må flaskerne maksimalt have en
diameter på maks. 75 mm.

Kombinerbare flaskestørrelser

Alt efter flaskediameter kan du anvende forskellige flaskestørrelser.

Antal flasker 1 2 3 4 5

Flaskediameter 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm

Kan kombineres med

Antal flasker 5 3 1 ̶– –̶
Flaskediameter 75 mm 75 mm 75 mm –̶ ̶̶–
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Eksempel: Hvis du bruger en flaske med en diameter på ∅ 85 mm, kan du
kombinere denne flaske med op til fem flasker med ∅ 75 mm.



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland
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