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trKULLANIM KILAVUZU
FS/FSU

FCS4055



Cihaz üzerinde çalışmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.

Talimatları cihazın yakınında saklayın ve cihazı başka bir kullanıcıya satmanız
veya vermeniz durumunda talimatları da birlikte vermeyi unutmayın.
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4 Kullanım Kılavuzu FS/FSU

1 GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

UYARI
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike
Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizler elektrik çarpmasına sebep
olabilir.

a) Elektrik şebekesine hasarlı şebeke kabloları, hatları veya bağlantıları bağ-
lamayın.

b) Hasar görmüş elektrik kabloları, hatlar veya prizleri değiştirin. 
Elektrik kablosunu sabit bir şekilde monte edildiğinde bir servis teknisyeni
ile iletişime geçin. Elektrik kablosu sabit bir şekilde monte edilemediğinde
yeni orijinal bir elektrik kablosu sipariş edin ve onu kullanın.

c) Makinenin ve elektrik kablosunun gazlı ve/veya elektrikli ocak ile fırın gibi
sıcak yüzeylerin bulunduğu yerlerin yakınında bulunmadığından emin olun.

d) Elektrik kablosunun sıkışacak veya keskin kenarlarda aşınacak şekilde
yerleştirilmediğinden emin olun.

UYARI
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike
Açık makine üzerinde çalışmak elektrik çarpmasına sebep olabilir.

a) Gövdesi açık olan makineleri hiçbir koşul altında elektrik şebekesine bağ-
lamayın.

b) Makineyi açmadan önce onu elektrik şebekesinden ayırın ve tekrardan a-
çılmaya karşı emniyete alın.
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DİKKAT
Son kullanım tarihi geçmiş veya kirlenmiş ürünler
Eski, hijyenik olmayan veya kirlenmiş ürünler sağlığınız açısından tehlike arz e-
der.

a) Makineyi yalnızca hijyenik olduğu ve öngörüldüğü gibi temizlendiği zaman-
larda kullanın.

b) Sadece «Amacına uygun kullanım» bölümü altında belirtilen sıvıları kulla-
nın.

NOT
Cihaz hasarı
Bağlantı kablolarını çekmeniz halinde bu kablolar hasar görebilir.

Cihaz içerisine sıvı veya nem girmesi halinde cihaz hasar görür.

Uygunsuz kurulum yerleri hasara sebep olabilir.

a) Kablolara hiçbir koşulda asılmayın.

b) Bağlantı kablolarını yerleştirirken herhangi bir düşme tehlikesi olmadığın-
dan emin olun.

c) Temizlik işlemleri için su veya buhar püskürtücüleri kullanmayın.

d) Cihazı yağmur, donma veya doğrudan güneş ışığına maruz kalma gibi kötü
hava koşullarına karşı koruyun.

e) Cihazı yalnızca düz ve sağlam bir yüzey üzerine yerleştirin.

Bu kılavuz ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey kaldı mı? Hiç tereddüt etme-
den yerel müşteri ortağınız veya Franke Müşteri temsilciniz ile iletişime geçe-
bilir veya doğrudan Aarburg'daki FRANKE Kaffeemaschinen AG'ye başvurabi-
lirsiniz.
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2 TALİMATLAR

2.1 Kurulum
Kurulum yalnızca Franke tarafından yetkilendirilen bir uzman tarafından yapıl-
malıdır.

Görevler
– Cihazı ambalajından çıkarın
– Arka taraftaki gerekli açıklığa (50 mm)uyulduğundan emin olun
– Elektrik bağlantısını kontrol edin
– Bağlantı kablolarını ve bağlantı hortumlarını bağlayın
– Cihazı sabitleyin
– Güç kaynağını bağlayın
– Cihazı açın
– Cihazı kahve makinesiyle işletmeye alın

2.2 Kurallara uygun kullanım
– Aroma bölümü, içecek hazırlama kapsamında şurup ve diğer sıvı aromaları

otomatik olarak istemek için kullanılmalıdır.
– Aroma bölümü iç mekanlarda kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır.
– Aroma bölümü Franke kahve makineleriyle kullanılmak için özel olarak ta-

sarlanmıştır.
– Birlikte verilen uygunluk beyanına bakın.

2.3 Yasaklanmış kullanım
– Aroma bölümü sos gibi koyu kıvamlı ürünleri (örn; çikolata sosu) beslemek

için uygun değildir.

– 8 yaşından küçük çocuklar cihazı kullanmamalıdır.
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– Çocuklar ile bedensel, zihinsel ve duyusal işlevlerde
yetersiz olan kişiler hiçbir koşul altında cihazı tek
başlarına kullanmamalıdır veya daima gözetim altın-
da kullanmalıdır.

– Alkol, yanıcı, patlayıcı maddeler içeren ürünler veya sprey kutuları cihazla
birlikte kullanılmamalı veya cihaz içerisinde muhafaza edilmemelidir.

– Cihazı şu durumlarda kullanmayın:

– Kullanım fonksiyonlarına aşina değilseniz.

– Cihaz veya bağlantı hattı hasarlı ise.

– Cihaz öngörüldüğü gibi temizlenmedi veya doldurulmadı.

2.4 Aroma bölümü kullanımı
Aroma bölümü aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:

– Şişeleri muhafaza etme.
– Şurup veya benzeri aroma sıvılarını besleme.

2.5 Kullanma ve Bakım
Temizlik ve bakım hakkında daha fazla bilgi edinmek için kahve makinenizin
kullanım kılavuzuna başvurun.

Gerekli aksesuarlar:

– Mikro fiber bez
Aroma bölümüne bağlı kahve makinesi bir temizlik isteğinde bulunuyor. Tali-
matlara uygun temizlik işlemi gerçekleştirin.

Aroma bölümünün iç yüzeyi doğrudan içecekle temas etmemesine rağmen bu
parçanın sürekli olarak temiz tutulması gerekir. Temizlik için yumuşak temizle-
me maddeli ılık su kullanın. Aroma bölmesinin iç yüzeyini nemli bir bezle silin
ve kurumaya bırakın.
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2.6 Arızalar
Arıza olduğunda, kahve makinesinin ekranında hata bildirimleri gösterilir. Hata
bildirimleri arızanın nedeni ve çözümü hakkında faydalı bilgiler sağlar.

2.7 Taşıma, depolama, kullanım dışı bırakma
– Cihazı temizleyin
– Cihazı düşmelere karşı emniyete alın ve eğik şekilde tutmayın
– Taşıma ve depolama işlemleri için uygun paketleme malzemeleri kullanın
– Teknik verilerde belirtilen çevre koşullarına uyun

2.8 Bertaraf
– Kullanılmayan temizlik maddelerinin bertarafı için etiketine bakın.

Bu makine elektrikli ve elektronik eski cihazlara ilişkin 2012/19/AB Avrupa
Direktifine (Atık Elektrikli Ve Elektronik Cihazlar - WEEE) uygundur ve ev çöple-
ri ile birlikte atılmamalıdır.

Elektronik parçaları ayrıca bertaraf edin.

Plastik parçaları etiketlerinde yazan talimatlara uygun şekilde berta-
raf edin.
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3 TEKNİK BİLGİLER FS/FSU
Cihaz tipi FCS4055

Kapasite 6 şurup çeşidine kadar

FS30'de 3 şurup çeşidine kadar

Şişe yüksekliği < 330 mm

Çevre koşulları Hava nemliliği: maks. %80

Çevre sıcaklığı: 10–32 °C

Gürültü emisyonu <70 dB(A)

Ağırlık (yakl.) FS30: 18 kg

FS60: 22 kg

Ağırlık (yakl.) FSU60 CM: 17 kg

Boyutlar

(Genişlik/yükseklik/derinlik)

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

Boyutlar (genişlik/yükseklik/derinlik) FSU60 CM: 280 mm/415 mm/350
mm

Elektrik kablosu

(Uzunluk: 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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Elektrik bağlantı verileri

Tip Ülke

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

Gerilim 100–240 V

Frekans 50–60 Hz

Güç 45 W

Akım çekme <0,4 A

Sigorta 10 A

Bağlantı 1L N PE

FS60'daki şişe boyutu
Şişe çapları, Flavor Station'a yerleştirebileceğiniz şişe sayısını belirler.

Kullanılabilir şişe boyutları

Şişe sayısı 6 5 4 3 2 1

Maks. şişe çapı 75 mm 78 mm 78 mm 78 mm 112
mm

136
mm

Örneğin: 6 adet şurup şişesi kullanmak istediğiniz durumlarda bu şişeler en
fazla 75 mm çapa sahip olabilir.

Birlikte kullanılabilir şişe boyutları

Şişe çapına bağlı olarak şişe boyutları kullanabilirsiniz.

Şişe sayısı 1 2 3 4 5

Şişe çapı 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm

Şunlarla birlikte kullanılabi-
lir

Şişe sayısı 5 3 1 ̶– –̶

Şişe çapı 75 mm 75 mm 75 mm –̶ ̶̶–
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Örneğin: ∅ 85 mm hacimli bir şişe kullanmanız halinde bu şişeyi en fazla beş
adet ∅ 75 mm hacimli şişeyle birlikte kullanabilirsiniz.
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Franke-Str. 9
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