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etKASUTUSJUHEND
FS/FSU

FCS4055



Enne seadmega töötamist lugege kasutusjuhend läbi.

Hoidke juhendit seadme juures ja andke juhend seadme müügil või eda-
siandmisel selle järgmisele kasutajale edasi.
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1 TEIE OHUTUS

HOIATUS
Elektrilöögist tulenev eluoht
Kahjustatud toitekaablid, juhtmed või konnektorid võivad põhjustada elektri-
lööki.

a) Ärge ühendage kahjustatud toitekaableid, juhtmeid ega konnektoreid.

b) Ärge kasutage ühtegi kahjustatud toitekaablit, juhet ega konnektorit. 
Kui toitekaabel on monteeritud jäigalt, võtke ühendust oma hooldustehni-
kuga. Kui toitekaabel ei ole monteeritud jäigalt, tellige ja kasutage uut ori-
ginaaltoitekaablit.

c) Jälgige, et masin ja toitejuhe ei asuks kuumade pindade, nt gaasi- või
elektripliidi või ahju läheduses.

d) Jälgige, et toitejuhe ei oleks kinni kiilunud ega hõõruks vastu teravaid ser-
vi.

HOIATUS
Elektrilöögist tulenev eluoht
Avatud masina käitamine võib põhjustada elektrilööki.

a) Ärge ühendage ühtegi avatud korpusega masinat elektrivõrku.

b) Eraldage masin enne avamist elektrivõrgust nii, et seda ei saaks taas
ühendada.
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ETTEVAATUST
Riknenud toiduained või mustus
Vanad, mittehügieenilised toiduained või mustus võivad ohustada tervist.

a) Kasutage masinat ainult siis, kui see on hügieeniliselt puhas ja nõueteko-
haselt puhastatud.

b) Kasutage ainult lõigus "Sihipärane kasutamine" nimetatud vedelikke.

JUHIS
Seadme kahjustuse oht
Tõmbekoormus võib ühendusvoolikuid kahjustada.

Sissetungiv niiskus võib põhjustada kahjustusi.

Ebasobiv paigalduskoht võib põhjustada kahjustusi.

a) Ärge mitte kunagi tõmmake ühendusvoolikutest.

b) Paigaldage ühendusvoolikud selliselt, et ei tekiks komistuskohtasid.

c) Ärge kasutage puhastamiseks veejuga ega aurpuhastit.

d) Kaitske seadet ilmastikumõjude eest nagu vihm, pakane või otsene päike-
sekiirgus.

e) Asetage seade ainult tasasele, stabiilsele aluspinnale.

Kas teil on veel küsimusi, millele käesolevast juhendist vastust ei leidnud? Är-
ge viivitage võtmast ühendust oma kohaliku klienditeeninduspartneriga, Fran-
ke klienditeenindusega või ettevõttega Franke Kaffeemaschinen AG Aarburgis.



2 | Juhend Franke Kaffeemaschinen AG

6 Kasutusjuhend FS/FSU

2 JUHEND

2.1 Paigaldamine
Paigaldada võivad ainult Franke volitatud spetsialistid.

Tegevused
– Pakkige seade lahti
– Kontrollige, et tagaküljel on vajalik vaba ruum (50 mm)
– Kontrollige elektrilist võrguühendust
– Ühendage ühendustorud ja -voolikud
– Kinnitage seade
– Ühendage toide
– Lülitage seade sisse
– Käivitage seade koos kohvimasinaga

2.2 Sihipärane kasutamine
– Flavor Station on ette nähtud eranditult siirupite ja teiste vedelate aroo-

miainete automaatseks edastamiseks jookide valmistamisel.
– Flavor Station on ette nähtud käitamiseks eranditult siseruumides.
– Flavor Station on ette nähtud käitamiseks eranditult koos Franke kohvi-

masinaga.
– Järgige kaasasolevat vastavusdeklaratsiooni.

2.3 Lubamatu kasutamine
– Flavor Station ei sobi püdela konsistentsiga ainete, nagu kastmed (nt šo-

kolaadikreem) edastamiseks.

– Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet kasutada.
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– Lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimse-
te võimetega isikud tohivad seadet kasutada ainult
järelevalve all ja ei tohi seadmega mängida.

– Alkohoolseid, põlevaid, plahvatusohtlikke aineid või aerosoolipurke ei tohi
seadmes kasutada või ladustada.

– Ärge kasutage seadet:

– Kui funktsioonid pole teile tuttavad.

– Kui seade, võrgukaabel või ühendusjuhtmed on kahjustatud.

– Kui seade pole nõuetekohaselt puhastatud või täidetud.

2.4 Flavor Stationi funktsioon
Flavor Stationil on alljärgnev funktsioon:

– pudelite säilitamine.
– siirupite ja teiste vedelate aroomide edastamine.

2.5 Kasutamine ja hooldus
Oma kohvimasina kasutusjuhendist leiate täiendavaid üksikasju puhastamise
ja hoolduse kohta.

Vajalikud tarvikud:

– Mikrokiudlapp
Flavor Stationiga ühendatud kohvimasin nõuab puhastamist. Teostage puhas-
tamine vastavalt juhenditele.

Kuigi Flavor Stationi siseruum ei ole vahetus kontaktis joogiga, tuleb see alati
hoida puhtana. Kasutage puhastamiseks pehmetoimelise puhastusvahendiga
segatud vett. Pühkige Flavor Station niiske lapiga puhtaks ja laske siseruumil
kuivada.
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2.6 Rikked
Rikkeid kuvatakse kohvimasina ekraanil veateadetena. Veateated sisaldavad
juhiseid rikke põhjuse ja kõrvaldamise kohta.

2.7 Transport, ladustamine, käitusest kõrvaldamine
– Puhastage seade
– Kindlustage seade õnnetuste vastu ja ärge asetage seda viltu.
– Kasutage transportimiseks ja hoiustamiseks sobivat pakendit.
– Pidage kinni tehnilistes andmetes kirjeldatud keskkonnatingimustest.

2.8 Jäätmekäitlus
– Pidage mitte kasutatud puhastusvahendi jäätmekäitlusel silmas etiketil

olevat teavet.

Masin vastab kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete Euroopa direktiivile
2012/19/EL (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) ja seda ei
tohi käidelda olmejäätmena.

Käidelge elektroonikaosasid eraldi.

Käidelge plastmassosad vastavalt neil olevale märgistusele.
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3 FS/FSU TEHNILISED ANDMED
Seadme tüüp FCS4055

Mahutavus Kuni 6 siirupisorti

FS30 puhul kuni 3 siirupisorti

Pudeli kõrgus < 330 mm

Ümbruskonna tingimused Õhuniiskus: maksimaalselt 80%

Ümbruskonna temperatuur: 10–32 °C

Müraemissioon <70 dB(A)

Kaal (u) FS30: 18 kg

FS60: 22 kg

Kaal (u) FSU60 CM: 17 kg

Mõõtmed

(Laius/kõrgus/sügavus)

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

Mõõtmed (laius/kõrgus/sügavus) FSU60 CM: 280 mm/415 mm/350
mm

Võrgukaabel

(Pikkus: 1800 mm)

560.0004.833 (CH)

560.0004.870 (EL Schuko-pistik)

560.0005.118 (GB)

560.0004.859 (UL)

560.0004.870 (JP)

560.0005.151 (CN)

560.0006.378 (BR)
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Elektriühenduse andmed

Tüüp Riik

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

Pinge 100–240 V

Sagedus 50–60 Hz

Võimsus 45 W

Voolutarve <0,4 A

Kaitse 10 A

Ühendus 1L N PE

Pudelite suurused FS60 puhul
Pudelite läbimõõdust oleneb nende pudelite arv, mida saate Flavor Stationis
kasutada.

Pudelite võimalikud suurused

Pudelite arv 6 5 4 3 2 1

Max. pudeli läbimõõt 75 mm 78 mm 78 mm 78 mm 112
mm

136
mm

Näide: kui soovite kasutada 6 siirupipudelit, siis võib pudelite läbimõõt olla
maksimaalselt 75 mm.

Pudelite kombineeritavad suurused

Pudelite läbimõõdust sõltuvalt saate kombineerida erineva suurusega pude-
leid.

Pudelite arv 1 2 3 4 5

Pudeli läbimõõt 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm

On võimalik kombineerida

Pudelite arv 5 3 1 ̶– –̶
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Pudeli läbimõõt 75 mm 75 mm 75 mm –̶ ̶̶–

Näide: kui kasutate pudelit läbimõõduga 85 mm, siis saate seda pudelit kom-
bineerida kuni viie pudeliga läbimõõduga 75 mm.
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