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อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนใช้งานเครื่องชงกาแฟ

เก็บคู่มือนี้ไว้กับเครื่องชงกาแฟ และส่งมอบคู่มือนี้ให้ผู้ใช้รายถัดไป หากคุณ
ขายหรือส่งต่อเครื่องชงกาแฟให้แก่บุคคลที่สาม



Franke Kaffeemaschinen AG สารบัญ

iii / 12

สารบัญ
1 เพื่อความปลอดภัยของคุณ ..........................................................................  4

2 คำแนะนำ....................................................................................................  6

2.1 การติดตั้ง ....................................................................................................  6

2.2 การใช้งานที่เหมาะสม .................................................................................  6

2.3 การใช้งานที่ไม่เหมาะสม .............................................................................  6

2.4 ฟังก์ชั่นของ Flavor Station...........................................................................  7

2.5 การใช้งานและการดูแลรักษา ......................................................................  7

2.6 ความผิดปกติ...............................................................................................  8

2.7 การขนย้าย จัดเก็บ และการปลดระวาง ........................................................  8

2.8 การกำจัด ....................................................................................................  8

3 ข้อมูลทางเทคนิค - FS/FSU .........................................................................  9
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4 คู่มือผู้ใช ้FS/FSU

1 เพื่อความปลอดภัยของคุณ

คำเตือน
ความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต
สายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหายสามารถก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

a) ห้ามเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหายใดๆ กับกริดไฟฟ้า
b) เปลี่ยนสายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหาย 
หากสายไฟติดกันถาวร ให้ติดต่อช่างเทคนิค หากสายไฟไม่ได้ติดกัน
ถาวร ให้สั่งและใช้งานสายไฟชนิดเดิมเส้นใหม่

c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจักรและสายไฟนั้นไม่ได้อยู่ใกล้พื้นผิวที่มี
ความร้อน เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้าหรือเตาอบ

d) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นไม่ถูกบีบหรือพาดกับของมีคม

คำเตือน
ความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อต
การใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่ปิดสนิทอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

a) ห้ามต่อเครื่องที่ปิดไม่สนิทเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
b) ก่อนเปิดเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟและระวัง
ไม่ให้มีการเชื่อมกลับเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
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ข้อควรระวัง
อาหารที่เสียหรือมีการปนเปื้อน
อาหารเก่าและไม่ถูกสุขลักษณะหรือมีการปนเปื้อนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ได้

a) ใช้อุปกรณ์เมื่ออุปกรณ์นั้นถูกสุขลักษณะและได้รับการทำความสะอาด
ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

b) ใช้น้ำยาทำความสะอาดตามที่ระบุไว้ในส่วน “การใช้ที่เหมาะสม”

ข้อสังเกต
ความเสียหายต่ออุปกรณ์
สายเชื่อมต่ออาจเสียหายจากการถูกยืด

ความชื้นที่รั่วไหลเข้าไปภายในอุปกรณ์อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

ตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

a) ห้ามดึงสายเชื่อมต่อ
b) จัดวางสายเชื่อมต่อให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการสะดุด
c) ห้ามทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำแรงๆ
d) ระวังไม่ให้อุปกรณ์สัมผัสกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ฝน น้ำแข็ง
หรือแสงอาทิตย์โดยตรง

e) กรุณาวางอุปกรณ์บนพื้นผิวราบเสมอกันเท่านั้น

คุณมีคำถามที่ไม่มีคำตอบอยู่ในคู่มือนี้หรือไม ่คุณสามารถติดต่อพาร์ทเนอร์
บริการลูกค้าในท้องที่ได้ Franke Customer Service หรือ Franke
Kaffeemaschinen AG ใน Aarburg
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2 คำแนะนำ

2.1 การติดตั้ง
ควรให้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตจาก Franke เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง

ขั้นตอน
– นำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์
– ตรวจสอบว่าด้านหลังอุปกรณ์มีที่ว่างพอหรือไม่ (50 mm)
– ตรวจสอบการเชื่อมต่อเข้ากับสายไฟ
– ต่อท่อทางและท่ออ่อน
– ติดตั้งเครื่อง
– ต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
– เปิดเครื่อง
– ใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับเครื่องชงกาแฟ

2.2 การใช้งานที่เหมาะสม
– Flavor Station นั้นมีไว้เพื่อการใส่ไซรัปและกลิ่นเติมแต่งอื่นๆ โดยอัตโนมัติ
เพื่อการเตรียมเครื่องดื่มเท่านั้น

– Flavor Station นั้นจะต้องใช้งานภายในร่มเท่านั้น
– Flavor Station นั้นจะต้องใช้งานกับเครื่องชงกาแฟของ Franke เท่านั้น
– โปรดทำตามคำแนะนำในใบรับรองมาตรฐานที่แนบมากับเครื่อง

2.3 การใช้งานที่ไม่เหมาะสม
– Flavor Station นั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อปั๊มของเหลวที่มีความข้นสูงเช่น
ซอส (เช่น ซอสช็อคโกแลต)

– ห้ามมิให้เด็กอายุุต่ำกว่า 8 ปีใช้เครื่องนี้
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– เด็กหรือบุคคลที่มีความพิการทางด้านกาย การรับรู้
หรือทางจิตนั้นไม่ควรใช้เครื่องนี้ยกเว้นเมื่อมีผู้ดูแล
และไม่ควรเล่นกับเครื่องนี้

– ห้ามใช้หรือเก็บแอลกอฮอล์หรือสารที่ก่อให้เกิดการระเบิดไว้ภายในเครื่อง
– ห้ามใช้เครื่อง:

– หากคุณไม่คุ้นเคยกับฟังก์ชั่นของเครื่อง
– หากตัวเครื่อง สายไฟหรือสายเชื่อมต่อนั้นชำรุด
– หากเครื่องนั้นไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือเติมเต็มตามที่ระบุ

2.4 ฟังก์ชั่นของ Flavor Station
Flavor Station มีฟังก์ชั่นดังนี้

– การเก็บขวด
– การจ่ายน้ำไซรัปและกลิ่นปรุงแต่งอื่นๆ

2.5 การใช้งานและการดูแลรักษา
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดและดูแลได้ในคำ
แนะนำการใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องชงกาแฟของคุณ
อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น

– ผ้าไมโครไฟเบอร์
เครื่องชงกาแฟที่ต่อเข้ากับ Flavor Station จะเตือนให้คุณทำความสะอาดเครื่อง
ทำความสะอาดตามคำแนะนำ
แม้ว่าช่องภายในของ Flavor Station นั้นไม่ได้สัมผัสกับเครื่องดื่มโดยตรง แต่ก็
ควรทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลา ใช้น้ำพร้อมน้ำยาที่ไม่แรงเพื่อทำความ
สะอาดเครื่อง เช็ด Flavor Station ด้วยผ้าชื้นจากนั้นปล่อยให้ช่องภายในแห้ง
เอง
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2.6 ความผิดปกติ
ข้อความแจ้งความผิดปกติจะปรากฎขึ้นบนจอแสดงผลของเครื่องชงกาแฟหาก
มีความผิดปกติ ข้อความผิดปกติเหล่านี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและการแก้ไข
ความผิดปกตินั้น

2.7 การขนย้าย จัดเก็บ และการปลดระวาง
– ทำความสะอาดเครื่องชง
– ยึดเครื่องชงให้ไม่ตกหล่นและอย่าตั้งในตำแหน่งที่ลาดเอียง
– ใช้หีบห่อที่เหมาะสมเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ
– จัดสภาวะล้อมรอบให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลเชิงเทคนิค

2.8 การกำจัด
– โปรดตรวจสอบข้อมูลบนฉลากเมื่อกำจัดทิ้งวัสดุทำความสะอาดที่ไม่ได้ใช้

อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นไปตามข้อกำหนด European Directive 2012/19/EU ซึ่งเกี่ยว
กับการจัดการขยะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) และไม่ควรนำไปทิ้งร่วม
กับขยะในครัวเรือน

แยกกำจัดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

กำจัดชิ้นส่วนพลาสติกตามที่มีเครื่องหมายกำหนดไว้
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3 ข้อมูลทางเทคนิค - FS/FSU
ชนิดอุปกรณ์ FCS4055

ความจุ ใส่ไซรัปได้สูงถึง 6 ชนิด
ใส่ไซรัปได้สูงถึง 3 ชนิด สำหรับ FS30

ความสูงของขวด < 330 มม.

สภาพโดยรอบ ความชื้น: สูงสุด 80%

อุณหภูมิแวดล้อม: 10–32 °C

การสร้างเสียงรบกวน น้อยกว่า 70 เดซิเบล(เอ)

น้ำหนัก (โดยประมาณ) FS30: 18 กก.

FS60: 22 กก.

น้ำหนัก (โดยประมาณ) เครื่องชงกาแฟ FSU60 CM: 17 กก.

ขนาด
(กว้าง/สูง/ยาว)

FS30/FS60: 200 มม./579 มม./453
มม.

ขนาด (กว้าง/สูง/ยาว) เครื่องชงกาแฟ FSU60 CM: 280
มม./415 มม./350 มม.

สายไฟ
(ความยาว: 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)
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ข้อมูลการต่อไฟฟ้า

ชนิด ประเทศ

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

แรงดันไฟฟ้า 100-240 โวลต์
ความถี่ 50–60 เฮิรตซ์
กำลังไฟฟ้า 45 วัตต์
กระแสไฟที่ใช้ < 0.4 แอมป์
ฟิวส์ 10 แอมป์
การเชื่อมต่อ 1L N PE

ขนาดขวดสำหรับ FS60
เส้นผ่าศูนย์กลางของขวดจะเป็นตัวกำหนดจำนวนขวดที่สามารถใช้ได้ใน
Flavor Station

ขนาดขวดที่ใส่ได้

จำนวนขวด 6 5 4 3 2 1

เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของ
ขวด

75 มม. 78 มม. 78 มม. 78 มม. 112
มม.

136
มม.

เช่น หากคุณต้องการใช้ขวดไซรัป 6 ขวด เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของขวดควร
จะอยู่ที่ 75 มม.

ขนาดขวดที่ใช้ร่วมกันได้
คุณสามารถใช้ขวดที่มีขนาดต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางของขวด

จำนวนขวด 1 2 3 4 5

เส้นผ่าศูนย์กลางของขวด 85 มม. 85 มม. 85 มม. 85 มม. 85 มม.

สามารถใช้ร่วมกับ

จำนวนขวด 5 3 1 ̶– –̶
เส้นผ่าศูนย์กลางของขวด 75 มม. 75 มม. 75 มม. –̶ ̶̶–



Franke Kaffeemaschinen AG ข้อมูลทางเทคนิค - FS/FSU | 3

คู่มือผู้ใช ้FS/FSU 11

เช่น หากคุณใช้ขวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 มม. คุณจะสามารถใช้ขวดนี้ร่วม
กับขวดอื่นๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ได้ถึงห้าขวด



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland
Hotline-Phone: +41 62 787 37 37
Fax: +41 62 787 97 37
Internet www.franke.com
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