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huKEZELÉSI ÚTMUTATÓ
FS/FSU

FCS4055



A készüléken történő munkavégzés előtt olvassa el a kezelési útmutatót.

Tartsa az útmutatót a készülék közelében, ill. a készülék értékesítése vagy
átadása esetén az útmutatót adja át a következő felhasználónak.
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4 Kezelési útmutató FS/FSU

1 AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
A sérült tápkábelek, vezetékek vagy dugós csatlakozók áramütést okozhat-
nak.

a) Ne csatlakoztassan az elektromos hálózatra sérült tápkábeleket, vezeté-
keket vagy dugós csatlakozókat.

b) A sérült tápkábeleket, vezetékeket vagy dugóg csatlakozókat cserélje ki. 
Ha a tápkábel fixen van szerelve, értesítse a szerviztechnikust. Ha a táp-
kábel nem fixen van szerelve, rendeljen és használjon új, eredeti tápká-
belt.

c) Ügyeljen arra, hogy a gép és a tápkábel közelében ne legyenek forró felü-
letek, például gáz-, villanytűzhely vagy sütő.

d) Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne dörzsölődjön éles
szélekhez.

FIGYELMEZTETÉS
Életveszély áramütés következtében
A nyitott gépen végzett munkák áramütést okozhatnak.

a) Ne csatlakoztasson nyitott burkolatú gépet az elektromos hálózatra.

b) Kinyitás előtt válassza le a gépet az elektromos hálózatról és biztosítsa
azt újbóli csatlakoztatás ellen.
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VIGYÁZAT
Romlott élelmiszerek vagy szennyeződések
A régi, nem higiénikus élelmiszerek vagy szennyeződések veszélyeztethetik az
egészségét.

a) Csak akkor használja a gépet, ha az higiénikus állapotban van, és előírás-
szerűen meg van tisztítva.

b) Csak a «Rendeltetésszerű használat» című fejezetben megnevezett folya-
dékokat használja.

TUDNIVALÓ
A készülék károsodása
A csatlakozóvezetékek húzó igénybevétel hatására megsérülhetnek.

A behatoló nedvesség károkat okozhat.

A felállítás helyének nem megfelelő megválasztása károkat okozhat.

a) Soha ne húzza meg a csatlakozóvezetékeket.

b) Úgy vezesse a csatlakozóvezetékeket, hogy azok ne okozzanak botlásve-
szélyt.

c) A tisztításhoz ne használjon vízsugarat vagy gőzborotvát.

d) Óvja a készüléket az időjárási hatásoktól, például esőtől, fagytól vagy köz-
vetlen napsugárzástól.

e) A készüléket csak sík, stabil felületre állítsa.

Van még olyan kérdése, amelyre nem ad választ ez az útmutató? Lépjen kap-
csolatba a Franke helyi ügyfélszolgálatával vagy közvetlenül az aarburgi szék-
helyű Franke Kaffeemaschinen AG vállalattal.
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2 ÚTMUTATÓ

2.1 Telepítés
A szerelést a Franke vállalat által arra felhatalmazott szakembernek kell vé-
geznie.

Feladatok
– Csomagolja ki a készüléket
– Ellenőrizze, hogy biztosított-e a szükséges szabad tér (50 mm) a hátolda-

lon
– Ellenőrizze az elektromos hálózati csatlakozást
– Csatlakoztassa az összekötő vezetékeket és az összekötő csöveket
– Rögzítse a készüléket
– Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra
– Kapcsolja be a készüléket
– Helyezze üzembe a készüléket a kávéfőző géppel

2.2 Rendeltetésszerű használat
– A Flavor Station kizárólag italok készítéséhez szükséges szirupok és más,

folyékony aromák automatikus adagolására szolgál.
– A Flavor Station kizárólag beltéri használatra való.
– A Flavor Station kizárólag Franke kávéfőző géppel használható.
– Vegye figyelembe a mellékelt megfelelőségi nyilatkozatot.

2.3 Nem megengedett használat
– A Flavor Station nem alkalmas sűrű közegek, például szószok (pl. csokolá-

dészósz) adagolására.
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– A készüléket 8 év alatti gyermekek nem használhat-
ják.

– A korlátozott testi, érzékelési vagy szellemi képessé-
gű gyermekek vagy személyek a készüléket kizárólag
felügyelet mellett használhatják és nem játszhatnak
vele.

– Alkoholtartalmú, éghető, robbanásveszélyes anyagok vagy szóróflakonok
nem használhatók vagy tárolhatók a készülékben.

– Ne használja a készüléket:

– Ha nem ismeri annak működését.

– Ha a készüléken, a tápkábelen vagy a csatlakozóvezetékeken sérülé-
sek tapasztalhatók.

– Ha a készülék tisztítása vagy feltöltése nem előírásszerűen történt.

2.4 A Flavor Station működése
A Flavor Station a következő funkcióval rendelkezik:

– Palackok tárolása.
– Szirupok és más folyékony aromák szállítása.

2.5 Kezelés és ápolás
A tisztítással és ápolással kapcsolatban a kávéfőző gép üzemeltetési útmuta-
tójában találhatók további részletes információk.

Szükséges kellékek:

– Mikroszálas törlőkendő
A Flavor Station tisztításának szükségességét a készülékkel összekötött kávé-
főző gép jelzi a felhasználónak. Végezze el a tisztítást az utasításoknak megfe-
lelően.
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Annak ellenére, hogy a Flavor Station belső tere nem érintkezik közvetlenül az
itallal, azt mégis mindig tisztán kell tartani. A tisztításhoz vizet és kímélő tisztí-
tószert használjon. Ezt követően törölje ki a Flavor Station belsejét egy ned-
ves törlőkendővel, majd hagyja megszáradni.

2.6 Üzemzavarok
Üzemzavar esetén a kávéfőző gép kijelzőjén hibaüzenetek jelennek meg. A hi-
baüzenetek az üzemzavar okaira és elhárítására vonatkozó tudnivalókat tartal-
maznak.

2.7 Szállítás, tárolás és üzemen kívül helyezés
– Tisztítsa meg a készüléket
– Biztosítsa a készüléket felborulás ellen, és ne állítsa le ferdén
– A szállításhoz és a tároláshoz használjon megfelelő csomagolást
– A műszaki adatoknál megadott környezeti feltételeket feltétlenül tartsa be

2.8 Ártalmatlanítás
– A nem használt tisztítószer ártalmatlanításával kapcsolatban vegye figye-

lembe a címkén található információt.

A gép megfelel az elektromos és elektronikus berendezések elkülönített gyűj-
téséről szóló, európai 2012/19/EK irányelv (Waste Electrical and Electronic
Equipment – WEEE) követelményeinek, és tilos a háztartási hulladékokkal
együtt ártalmatlanítani.

Az elektronikus alkatrészeket külön ártalmatlanítsa.

A műanyag alkatrészek ártalmatlanítását a jelölésüknek megfelelően
végezze.
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3 MŰSZAKI ADATOK FS/FSU
Készüléktípus FCS4055

Kapacitás Akár 6 szirupfajta

FS30 esetén akár 3 szirupfajta

Palackmagasság < 330 mm

Környezeti feltételek Páratartalom: max. 80%

Környezeti hőmérséklet: 10–32 °C

Zajkibocsátás <70 dB(A)

Súly (kb.) FS30: 18 kg

FS60: 22 kg

Súly (kb.) FSU60 CM: 17 kg

Méretek

(szélesség/magasság/mélység)

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

Méretek (szélesség/magasság/mély-
ség)

FSU60 CM: 280 mm/350 mm/415
mm

Hálózati kábel

(hossz: 1800 mm)

560.0004.833 (CH)

560.0004.870 (EU, védőérintkezős)

560.0005.118 (GB)

560.0004.859 (UL)

560.0004.870 (JP)

560.0005.151 (CN)

560.0006.378 (BR)
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Az elektromos csatlakozás adatai

Típus Ország

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

Feszültség 100–240 V

Frekvencia 50–60 Hz

Teljesítmény 45 W

Áramfelvétel <0,4 A

Biztosíték 10 A

Csatlakozás 1L N PE

Palackméretek FS60 esetén
A Flavor Station készülékben használható palackok számát a palack átmérője
határozza meg.

Lehetséges palackméretek

Palackok száma 6 5 4 3 2 1

Max. palackátmérő 75 mm 78 mm 78 mm 78 mm 112
mm

136
mm

Példa: ha 6 sziruposüveget szeretne használni, akkor a palackok átmérője leg-
feljebb 75 mm lehet.

Kombinálható palackméretek

A palackok átmérőjétől függően különféle palackméretek használhatók.

Palackok száma 1 2 3 4 5

Palackátmérő 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm

Kombinálható ezzel:

Palackok száma 5 3 1 ̶– –̶
Palackátmérő 75 mm 75 mm 75 mm –̶ ̶̶–
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Példa: egy 85 mm átmérőjű palack használata esetén ez a palack legfeljebb
öt darab, egyenként 75 mm átmérőjű palackkal kombinálható.
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