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Käytetyt kuvakkeet
Käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleita, ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

TIEDOTE!
Tieto, neuvo, vinkki tai suositus

VAROITUS!
Varoitus – yleinen vaara

SÄHKÖISKU!
Varoitus – sähköiskun vaara

KUUMA PINTA!
Varoitus – kuumasta pinnasta aiheutuva vaara

PALOVAARA!
Varoitus – tulipalon vaara

OIKEIN!
VÄÄRIN!
On tärkeää, että luet ohjeet huolellisesti.
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Turvallisuus
VAROITUS!

LUE ERILLISET TURVALLISUUSOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA
SÄILYTÄ NIITÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN!
Huomioon otettavia seikkoja
VAROITUS!

Laite ja sen osat voivat kuumentua käytön aikana. Varo koskemasta
lämmitysvastuksiin.
• Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset ja
henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistitoimintoihin liittyvä tai
henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos
heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta
laitteen turvalliseksi käyttämiseksi ja he ymmärtävät siihen liittyvät
vaarat.
• Henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita tai
puutteellinen kokemus tai tietämys, saavat käyttää laitteita ainoastaan valvotusti tai mikäli heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
• Lapsia on valvottava ja varmistettava, etteivät he leiki laitteella.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon liittyviä töitä
ilman valvontaa.
• Irrota laite aina virransyötöstä, jos se jätetään ilman valvontaa, ja
aina ennen kokoamista, purkamista tai puhdistusta.
•
Tällä kuvakkeella merkityt pinnat kuumenevat käytön aikana (kuvake on merkitty vain tiettyihin malleihin).
•

VAROITUS!

Täyttöaukkoa ei saa avata käytön aikana.
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Turvallisuus
•

VAROITUS!

Vältä vuotojen pääsemistä liittimeen.
•

VAROITUS!

Henkilövahinkomahdollisuus, kun laitetta käytetään väärin.
• Lämmitysvastuksen pinnat pysyvät kuumina käytön jälkeen.
•
VAROITUS!

Älä käytä laitetta, jonka lasipinta on halkeillut tai murtunut.
• Laitetta ei saa koskaan upottaa veteen.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu hotellien, motellien ja muiden majoituspaikkojen asiakkaiden käyttöön eikä käytettäväksi liikkeiden, toimistojen tai muiden
työpaikkojen työntekijöiden taukohuoneissa eikä aamiaismajoituspakoissa eikä maatiloilla.
• Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan,
sen valtuuttaman huoltoyrityksen tai vastaavan pätevän henkilön
toimesta vaarojen välttämiseksi.
• Älä nojaa laitteeseen tai jätä sitä roikkumaan tyhjän päälle kaapista
ulos vedettynä. Älä sijoita mitään painavia tai epävakaita esineitä
laitteen päälle.
• Valmistaja ei vastaa väärästä, epäasiallisesta tai käyttöohjeiden
vastaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
• Älä koske kuumiin pintoihin laitetta käyttäessäsi. Käytä nuppeja
tai kahvoja.
• Jos laitteeseen tulee vika, varmista, ettei se ole kytkettynä sähköverkkoon. Ota yhteys huoltoon korjausten järjestämiseksi.
• Pyydä huoltoa käyttämään vain alkuperäisiä osia. Yllä annettujen
ohjeiden laiminlyönti voi heikentää laitteen turvallisuutta.
• Älä aseta mitään nestettä sisältäviä, syttyviä tai korroosiota aiheuttavia materiaaleja koneen päälle.
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Turvallisuus
•
•
•
•

Säilytä varusteita (ja kahvipapuja) niille varatuissa paikoissa.
Älä koskaan koske laitteeseen märin käsin.
Irrota pistoke vetämällä suoraan pistotulpasta.
Älä koskaan vedä johdosta, sillä se voi vaurioitua.

Käyttötarkoitus
• Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön (valmistusmäärä noin
3 000 kuppia vuodessa). Muunlainen käyttö katsotaan vääräksi
käytöksi, jolle emme anna takuuta.
• Laitteella voi valmistaa espressoa ja muita kuumia juomia. Toimi
varoen, jotta suuttimien kuuma vesi tai käyttövirheet eivät aiheuttaisi palovammoja.
• Tämä laite on tarkoitettu kahvi- ja maitopohjaisten sekä kuumaan
veteen tehtävien juomien valmistukseen. Täytä säiliö vain juomakelpoisella vedellä. Älä koskaan käytä juomien valmistukseen
muita kuin näissä ohjeissa kuvailtuja lisävarusteita. Muunlainen
käyttö katsotaan vääränlaiseksi käytöksi ja siten vaaralliseksi.
Valmistaja ei vastaa laitteen vääränlaisesta käytöstä aiheutuneista
vahingoista.
• Puhdista kaikki osat kunnolla, erityisesti ne, jotka ovat kosketuksissa maitoon.
• TÄRKEÄÄ: älä puhdista laitetta emäksisillä puhdistusaineilla, jotta
laite ei vahingoitu. Käytä pehmeää liinaa ja tarvittaessa neutraalia
puhdistusainetta.
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Tutustu Kahvinvalmistuslaitteeseesi
Hyvä asiakas!
Tervetuloa kasvavaan ASKO perheeseemme!
Olemme ylpeitä laitteistamme. Toivomme, että tämä laite on arvostettu ja luotettava apu teille monien
vuosien ajan.
Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Ne sisältävät yleisiä vinkkejä, tietoja asetuksista ja säädöistä, joita
voit tehdä, sekä paras tapa huolehtia laitteestasi.

VINKKI!
Löydät uusimman version käyttöohjeista verkkosivuiltamme.
Mukavia ruoanlaittohetkiä!
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Tutustu Kahvinvalmistuslaitteeseesi
Laitteen kuvaus

A. Oma profiili
B. Asetukset
C. Käyttäjäprofiil
D. Valittu aromi
E. Aika
F. Valittu määrä
G. Aromi
H. Määrä
I. Vieritys vasemmalle/oikealle
J. Valittavissa olevat juomat

Laite on käyttövalmis, kun tämä päänäyttö tulee näkyviin.
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Tutustu Kahvinvalmistuslaitteeseesi

9

Tutustu Kahvinvalmistuslaitteeseesi
1. Papusäiliön kansi
2. Papusäiliö
3. Esijauhetun kahvin täyttösuppilo (kannellinen)
4. Jauhatusasteen säätönuppi
5. Virtajohto
6. IEC-liitin
7. Mittalusikan paikka
8. Kuppien lämmitystaso
9. Huoltoluukku
10. Suodatusyksikkö
11. Virta-/valmiustilapainike
12. Ohjauspaneeli
13. Valaistus
14. Pääkytkin
15. Lisävarustetaso (vasemmalla ja oikealla)
16. Kuppialusta
17. Sakkasäiliö
18. Valumisastia ja tason ilmaisin
19. Kahvihanat (korkeus säädettävissä)
20. Kuppien valaisimet
21. Kuumavesiliitännän suutin
22. Vesisäiliö
23. Kuumavesihana
24. Kannen liitännän suutin
25. Kansi ja maidonvaahdotin
26. Vaahdotetun maidon suutin (säädettävissä)
27. Maitovaahdon säätönuppi
28. Maidon tuloputki
29. Vapautuspainike
30. Maitosäiliö
31. Lämpöeristetty kotelo
32. Esijauhetun kahvin mittalusikka
Huoltosarja
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•

Veden kovuuden testiliuska

•

Kalkinpoistoaine

•

Veden pehmennyssuodatin (vain tietyt mallit)

•

Puhdistusharja / puhdistusliina

•

Maitojärjestelmän puhdistusaine

•

O-renkaat ja voitelurasva

Tutustu Kahvinvalmistuslaitteeseesi
Kosketusnäppäimet ja symbolit
Kosketusnäppäimet
Oma profiili
Määritä mukautetun juoman asetukset päänäytössä valittuna olevalle käyttäjäprofiilille.
• Katso kohta "Mukautettujen juomien määrittäminen".
•

Tämä kosketusnäppäin ei ole käytettävissä, kun vierasprofiili on valittuna.

Asetukset
• Katso kohta "Asetukset".
Käyttäjäprofiili
Voit valita oikean käyttäjäprofiilin koskettamalla tätä näppäintä. Käytettävissä
on kuusi erilaista käyttäjäprofiilia ja vierasprofiili.
• Jos valitset jonkin valitulle profiilille mukautetun juoman, se valmistetaan
tallennettuja mukautettuja asetuksia käyttäen. Katso kohta "Mukautettujen
juomien valmistaminen".
•

Jos valitset vierasprofiilin, juomat valmistetaan oletusasetuksia käyttäen.

Käyttäjäprofiilin mukauttaminen
• Katso kohta "Käyttäjäprofiilin mukauttaminen".

Aromi
• Valitse "Esijauhatus" tai haluamasi aromi painelemalla tätä näppäintä.
Määrä
• Valitse kahvin määrä painelemalla tätä näppäintä.
Vieritys vasemmalle/oikealle
• Painele näitä näppäimiä, kunnes haluamasi asetus tulee näkyviin.
OK

Pysäytä

Poistu
Peruuta valinta tai siirry yksi askel taaksepäin.
• Valittuja arvoja ei tallenneta.
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Tutustu Kahvinvalmistuslaitteeseesi
Jatkoa edellissivun taulukolle
Kosketusnäppäimet
Seuraava

Miinusmerkki (-) / Plusmerkki (+)
• Muokkaa aromia mukautettua juomaa määrittäessäsi.
Käynnistä/aloita

Siirry
• Siirry valikkoon.
Tuplaespresso
• Tämä kosketusnäppäin on näkyvissä muutaman sekunnin ajan yhden
espresson valmistuksen alussa.
Lisäys
• Lisää valmistettavana olevan juoman veden määrää.
Virtakytkin
• Asetus on pois päältä.
Virtakytkin
• Asetus on päällä.
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Tutustu Kahvinvalmistuslaitteeseesi
Symbolit
Oma aromi (jos ohjelmoitu) / vakio
•

Esijauhatus

•

Erittäin kevyt

•

Kevyt

•

Keskitaso

•

Vahva

•

Erittäin vahva

Oma määrä (jos ohjelmoitu) / vakio
•

Pieni

•

Keskitaso

•

Suuri

•

Erittäin suuri

Asetukset tallennettu
Oletusarvo
Automaattinen aloitus on käytössä
Energiansäästötila on käytössä
Suodatin on käytössä
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Käyttö
Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa
Poista pakkausmateriaalit. Varmista, että pakkaus sisältää kaikki tarvittavat osat eikä laite ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Tarkista, että pakkaus sisältää myös kaikki lisävarusteet. Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut. Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos pakkauksesta puuttuu osia tai laite
tai lisävarusteet ovat vahingoittuneet.

HUOM!
•

Laite on testattu tehtaalla kahvia käyttäen. Tämän vuoksi on normaalia, että myllyssä on vähäisiä kahvijäämiä.

•

Aseta veden kovuus mahdollisimman pian. Noudata kohdassa "Veden kovuuden asettaminen"
annettuja ohjeita.

VINKKI!
Suosittelemme, että laitteeseen asennetaan veden pehmennyssuodatin. Jos hankkimasi mallin
mukana ei toimiteta suodatinta, voit tilata sen huoltopalvelustamme.

HUOM!
•

Käytä puhdasta ja kylmää vesijohtovettä, pullotettua vettä, johon ei ole lisätty mineraaleja, tai
juomakelpoista tislattua vettä.

•

Laitteen vesipiiri on tyhjä, kun sitä käytetään ensimmäisen kerran. Laitteesta saattaa kuulua
tämän vuoksi aluksi voimakasta ääntä. Ääni vaimenee, kun piiri täyttyy vedellä.

•

Uudella laitteella on valmistettava 4–5 kupillista kahvia ennen kuin lopputulos on tyydyttävä.

•

Laitteesta kuuluu ensimmäisten 5–6 juoman valmistuksen aikana kiehuvan veden ääntä. Tämä
ääni vaimenee laitetta käytettäessä.

•

Vedä laitetta eteenpäin, jotta pääset käsiksi pääkytkimeen, lisävarustetasoihin ja papusäiliön
kanteen. Vedä kahvihanoja eteenpäin, jotta voit avata huoltoluukun.

•

Säilytä varusteita (ja kahvipapuja) niille varatuissa paikoissa.

HUOM!
Noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Näyttö sisältää tarvittavat tiedot ja käytettävissä olevat kosketusnäppäimet. Laite antaa äänimerkin, kun näytöllä näkyy tärkeitä tietoja.
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Käyttö

Laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Se on nyt valmis normaaliin käyttöön.

VAROITUS!
Vaara! Palovammojen riski.
Kahvihanoista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhtelun aikana. Vältä kosketuksiin joutumista
roiskuvan veden kanssa. Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun sillä valmistetaan kuumaa vettä.

Laitteen kytkeminen päälle

Laite on käyttövalmis, kun se on saavuttanut oikean lämpötilan.
Päänäyttö tulee näkyviin.

HUOM!
Laite suorittaa automaattisen esilämmitys- ja huuhtelujakson aina, kun se kytketään päälle. Tätä
jaksoa ei ole mahdollista keskeyttää. Laite on käyttövalmis vasta, kun tämä jakso on suoritettu
loppuun.

VINKKI!
Aseta hanojen alle kuppi. Lämmitä kuppi keräämällä siihen huuhtelujaksoon käytetty kuuma vesi.
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Käyttö
HUOM!
Älä paina pääkytkintä, kun laite on kytketty päälle.

Laitteen kytkeminen valmiustilaan ja pois päältä

HUOM!
Laite suorittaa automaattisen huuhtelujakson aina, kun se kytketään valmiustilaan kahvin valmistamisen jälkeen.

VINKKI!
•

Kytke laite pois päältä, jos se on pidemmän aikaa käyttämättä.

•

Jos haluat irrottaa laitteen kokonaan, aseta laitteen sivussa oleva pääkytkin asentoon 0 (pois
päältä).

Kahvin valmistamiseen liittyviä vihjeitä ja vinkkejä
•

Kahvin valmistaminen voidaan pysäyttää milloin tahansa.

•

Voit lisätä veden määrää heti, kun valmistus on päättynyt.

•

Voit määrittää mukautettuja juomia.

•

Säädä jauhatusastetta, jos kahvi valuu hitaasti, se on liian laihaa tai se ei ole riittävän kermaista.

•

Kuumemman kahvin valmistaminen:
-

Suorita huuhtelujakso ja lämmitä kupit huuhtelujaksoon käytetyllä kuumalla vedellä.

-

Valmista kuumaa vettä kuppien lämmittämistä varten.

-

Lämmitä kupit käyttämällä kupinlämmitintä.

-

Kasvata kahvin lämpötilaa.

•

Laske hanat mahdollisimman lähelle kuppia. Kahvista tulee silloin kermaisempaa.

•

Kun kahvi on valmistettu, aromi- ja määräasetuksiksi palautetaan "Alkuperäinen resepti".

•

Kun juoma on valmistettu, laite on valmis valmistamaan seuraavan juoman.

Kahvin valmistaminen papuja käyttäen
HUOM!
Älä käytä vihreitä, karamellisoituja tai kuorrutettuja kahvipapuja. Ne voivat vahingoittaa kahvimyllyä.
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Käyttö

Kahvin valmistaminen esijauhettua kahvia käyttäen
HUOM!
•

Lisää esijauhettua kahvia vain, kun laite on kytketty päälle. Kahvi voi muutoin kulkeutua laitteen
sisälle ja vahingoittaa sitä.

•

Valmista kerrallaan vain yksi kupillinen kahvia. Käytä enintään 1 mittalusikallinen kahvia.

•

Varmista, ettei täyttösuppilo ole tukkeutunut (katso kohta "Huolto").

Jauhatusasteen säätäminen
Kahvimylly on säädetty valmiiksi siten, että jauhatusaste on oikea. Jauhatusastetta ei tarvitse normaalisti säätää. Voit kuitenkin säätää halutessasi jauhatusastetta:
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Käyttö
•

jos kahvi valuu hitaasti tai ei lainkaan.
-

•

Kierrä nuppia yksi asetus myötäpäivään (asetuksen 7 suuntaan).

jos haluat, että kahvi on vahvempaa ja kermaisempaa.
-

Kierrä nuppia yksi asetus vastapäivään (asetuksen 1 suuntaan).

HUOM!
•

Kierrä nuppia vain, kun kahvimylly on toiminnassa (kahvin valmistuksen alussa). Kierrä nuppia
yksi asetus kerrallaan. Valmista vähintään 2 kupillista kahvia ja kierrä sitten nuppia yksi asetus
lisää, jos säätö ei tuottanut haluttua lopputulosta.

Maitopohjaisten kuumien juomien valmistaminen
VINKKI!
•

Vaahdosta tulee täyteläisempää ja sakeampaa, jos käytät jääkaappikylmää (noin 5 °C) rasvatonta tai kevytmaitoa.

Nupin Kuvaus
asento
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Käyttötarkoitus...

Ei vaahtoa

Caffè latte / kuuma maito

Vähäinen vaahto

Latte macchiato

Runsas vaahto

Cappuccino / vaahdotettu
maito

Käyttö
HUOM!
Näytölle ilmestyy CLEAN-ilmoitus (katso kohta “Huolto”) aina, kun olet valmistanut maitopohjaisen
kuuman juoman.

Kahden kahvikupillisen valmistaminen
Tällä laitteella voit valmistaa täydellisen espresson tai kahvin. Jokaisen kupillisen laadun takaamiseksi
olemme päättäneet olla tarjoamatta vaihtoehtoa kahden kupillisen valmistamiseksi kerralla.

Mukautettujen juomien määrittäminen
Voit valita laitteessa kuudesta erilaisesta profiilista, joilla on kullakin oma kuvake. Kunkin juoman
mukautettu aromi ja määrä voidaan tallentaa profiiliin.

Mukautettujen juomien valmistaminen
Varmista, että päänäytössä on valittuna oikea profiili. Jos valitset jonkin valitulle profiilille mukautetun
juoman, se valmistetaan tallennettuja mukautettuja asetuksia käyttäen.

VINKKI!
Käyttäjäprofiilin juomat näytetään niiden suosikkijärjestyksessä siten, että useimmin valmistettu
juoma näytetään ensin.

VINKKI!
Jos valitset vierasprofiilin, juomat valmistetaan oletusasetuksia käyttäen.
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Käyttö
Käyttäjäprofiilin mukauttaminen

Kuuman veden tai höyryn valmistaminen
KUUMA PINTA!
Vaara! Palovammojen riski.
•

Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun sillä valmistetaan kuumaa vettä tai höyryä.

•

Varo roiskeiden aiheuttamia palovammoja. Pysäytä aina kuuman veden tai höyryn valmistus
ennen kuin poistat nestettä sisältävän kupin.

VINKKI!
Käytä höyryä nesteen kuumentamiseen tai vaahdottamiseen. Upota kuumavesihana nesteeseen.
Pysäytä höyryn valmistus, kun haluttu lämpötila tai vaahdon määrä on saavutettu.

VINKKI!
Vihjeitä maidon vaahdottamiseen höyryn avulla
•

Huomioi kupin kokoa valitessasi, että nesteen tilavuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi.

•

Vaahdosta tulee kermaisempaa, jos liikutat kuppia hitain liikkein ylös ja alas.

HUOM!
Puhdista kuumavesihana aina, kun sitä on käytetty maidon vaahdottamiseen (katso kohta "Huolto").
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Asetukset
Asetusvalikko
Huuhtelu
Puhdista ja lämmitä laitteen sisäinen piiri. Valuta kuumaa vettä kahvihanoista ja
kuumavesihanasta (jos asennettu).
• Aseta kahvi- ja kuumavesihanojen alle astiat, joiden tilavuus on vähintään 100
ml.
Kalkinpoisto
Katso kohta "Huolto".

Vesisuodatin
Katso kohta "Huolto".

Juoma-asetukset
Tarkista käyttäjäprofiileille määritetyt mukautetut asetukset. Palauta juomien oletusarvot.
• Katso lisätiedot kohdasta "Oletusarvot".
Aseta aika
Muokkaa näytöllä näkyvää kellonaikaa.

Automaattinen aloitus
Aseta automaattisen aloituksen aika. Laite on asetettuna aikana valmis aloittamaan
kahvin valmistamisen välittömästi.
• Varmista, että laitteen kellonaika on asetettu oikein, jos haluat käyttää tätä asetusta.
•

Kellonajan vieressä näkyy automaattisen aloituksen symboli, kun tämä asetus
on käytössä.

Automaattinen virrankatkaisu (valmiustila)
Aseta aika, jonka kuluttua laite siirtyy valmiustilaan.

Kupinlämmitin
Puhallin puhaltaa lämmintä ilmaa kuppien lämmitystasolle.
• Laitteen käytön aikana muodostunut lämpö lämmittää kupit. Lämmityksen tehokkuus riippuu siitä, kuinka kauan laite on ollut päällä.
Energiansäästö
Laitteen energiankulutusta alennetaan eurooppalaisten määräysten mukaisesti.
• Kellonajan vieressä näkyy automaattisen aloituksen symboli, kun tämä asetus
on käytössä.
•

Ensimmäisen kahvin valmistuminen saattaa kestää muutamia sekunteja pidempään.
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Asetukset
Jatkoa edellissivun taulukolle
Kahvin lämpötila
Muokkaa kahvin valmistukseen käytettävän veden lämpötilaa.
Veden kovuus
Katso kohta "Huolto".

Aseta kieli
Muokkaa näytön kieltä.

Ääni
Kytke äänimerkki päälle tai pois päältä.
• Laite antaa äänimerkin aina, kun jotakin näppäintä painetaan tai jokin lisävaruste
kiinnitetään/poistetaan.
Valaistus
Kytke valaistus päälle tai pois päältä.
• Kuppien valaistus kytketään päälle juoman tarjoilemisen ja huuhtelujakson
ajaksi.
Tausta
Aseta näytön taustaväri.
Esittelytila
Käynnistä esittelytila, joka näyttää päätoiminnot.
• Poistu esittelytilasta asettamalla laite valmiustilaan.
Oletusarvot
Palauta kaikkien valikkoasetusten ja ohjelmoitujen määrien oletusarvot (kieltä lukuun
ottamatta).
Tilastot
Näytä laitteen käyttöön liittyvät tilastotiedot.
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Huolto
Laitteen puhdistaminen
VAROITUS!
Noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Näyttö sisältää tarvittavat tiedot ja käytettävissä olevat kosketusnäppäimet. Laite antaa äänimerkin, kun näytöllä näkyy tärkeitä tietoja.

HUOM!
•

Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuottimia, hankaavia puhdistusaineita, alkoholia tai muita
kemikaaleja!

•

Älä käytä kuivuneiden tahrojen tai kahvijäämien poistamiseen metalliesineitä. Ne voivat
naarmuttaa metalli- tai muovipintoja.

•

Ainoastaan maitosäiliö on konepestävä. Älä puhdista laitteen muita osia astianpesukoneessa!

Säännöllinen puhdistus
• Kuumavesihana (aina, kun sitä on käytetty maidon vaahdottamiseen).
•

Maitosäiliön sisällä olevat putket ja kuumavesiliitännän suutin (aina maitopohjaisten kuumien
juomien valmistamisen jälkeen).

•

Maitosäiliö ja sen kaikki osat (noin kerran kuukaudessa).

•

Laitteen sisäinen piiri.

•

Sakkasäiliö.

•

Valumisastia.

•

Kahvinvalmistuslaitteen sisäpuoli (noin kerran kuukaudessa).

•

Vesisäiliö (noin kerran kuukaudessa ja aina veden pehmennyssuodattimen vaihdon yhteydessä).

•

Kahvihanat.

•

Esijauhetun kahvin täyttösuppilo (noin kerran kuukaudessa).

•

Suodatusyksikkö ja sihti (vähintään kerran kuukaudessa).

Erityinen puhdistus
• Suodatusyksikkö on irrotettava ja purettava puhdistusta varten kaksi kertaa vuodessa. Puhdista
kaikki osat ja voitele suodatusyksikön ja sihdin O-renkaat (katso kohta "Suodatusyksikön/sihdin
puhdistus kaksi kertaa vuodessa").
•

Suosittelemme, että maitosäiliön kaikki osat puhdistetaan maitojärjestelmän puhdistusaineella
aina, kun säiliö on tyhjä (katso kohta "Maitojärjestelmän puhdistusaineen käyttö").

Kuumavesihanan puhdistus
Puhdista kuumavesihana aina, kun sitä on käytetty maidon vaahdottamiseen. Tämä estää maitojäämien
kertymisen ja ehkäisee hanan tukkeutumista.
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Huolto

KUUMA PINTA!
Anna kuumavesihanan jäähtyä muutamien minuuttien ajan.

HUOM!
Puhdista hanan kaikki osat huolellisesti sienellä ja lämpimällä vedellä.

Maitosäiliön sisällä olevien putkien ja suuttimen puhdistus
Näytölle ilmestyy CLEAN-ilmoitus aina maitopohjaisten juomien valmistamisen jälkeen. Aseta maitohanan alle tyhjä kuppi ennen näytöllä näkyvän ohjeen noudattamista. Jätä maitosäiliö paikoilleen
laitteeseen (sitä ei tarvitse tyhjentää).

VAROITUS!
Vaara! Palovammojen riski.
Vaahdotetun maidon hanasta vuotaa jonkin verran kuumaa vettä ja höyryä maitosäiliön putkien
puhdistuksen aikana. Vältä kosketuksiin joutumista roiskuvan veden kanssa.

Puhdistus pysäytetään automaattisesti.
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Huolto

Kaikki maitojäämät on nyt poistettu.

HUOM!
•

Jos haluat valmistaa useita cappuccinoja tai maitopohjaisia kahveja, kuittaa CLEANilmoitus
vasta, kun olet valmistanut viimeisen juoman. Jatka valmistamalla seuraava juoma painamalla
poistumisnäppäintä.

•

Kun olet painanut poistumisnäppäintä, näytöllä näkyy maitosäiliön putkien puhdistuksesta
muistuttava symboli.

Maitosäiliön kaikkien osien puhdistus
VAROITUS!
Älä täytä lämpöeristettyä koteloa vedellä äläkä upota sitä veteen. Käytä sen puhdistamiseen ainoastaan nihkeää liinaa.
Pese kaikki maidonvaahdottimen osat huolellisesti kuumalla vedellä ja astianpesuaineella.

HUOM!
Ainoastaan maitosäiliö on konepestävä.

Laitteen sisäisen piirin puhdistus
Suosittelemme, että suoritat tässä kohdassa kuvatut toimenpiteet, jos laite on ollut käyttämättä pidempään kuin 3–4 päivää.
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Huolto

Sakkasäiliön puhdistus
HUOM!
•

Sakkasäiliön tyhjentämisen tarpeesta kertova ilmoitus tulee näkyviin 72 tunnin kuluttua ensimmäisen kahvin valmistamisen jälkeen. Älä kytke laitetta pois päältä pääkytkimestä. 72 tunnin
aikaa ei voida laskea silloin oikein.

•

Sakkasäiliö on tyhjennettävä aina, kun valumisastia irrotetaan, vaikka se ei olisi vielä täynnä.
Jos säiliötä ei tyhjennetä ennen seuraavien kahvien valmistamista, se voi täyttyä odotettua
nopeammin ja tukkia laitteen.

Valumisastian puhdistus
HUOM!
Puhdista ja tyhjennä valumisastia ennen kuin ilmaisin ehtii nousta kuppialustan yläpuolelle. Vesi
saattaa muutoin tulvia astiasta ja vahingoittaa laitetta ja sen ympäristöä.
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Huolto
Kahvinvalmistuslaitteen sisäpuolen puhdistus
VAROITUS!
Kytke laite valmiustilaan ennen sen sisäisten osien puhdistamista. Älä upota kahvinvalmistuslaitetta veteen.

Vesisäiliön puhdistus
HUOM!
Puhdista vesisäiliö nihkeällä liinalla ja pienellä määrällä mietoa astianpesuainetta. Huuhtele säiliö
huolellisesti ennen sen täyttämistä ja kiinnittämistä takaisin laitteeseen.

Kahvihanojen puhdistus

Esijauhetun kahvin täyttösuppilon puhdistus
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Huolto
Laitteen kalkinpoisto
Suorita laitteen kalkinpoisto, kun näytölle ilmestyy sen tarpeesta kertova ilmoitus.
•

Suorita kalkinpoisto välittömästi noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

•

Suorita kalkinpoisto myöhemmin painamalla poistumispainiketta.
-

Näytöllä näkyy kalkinpoistosta muistuttava symboli.

VAROITUS!
Lue kalkinpoistoaineen pakkauksessa annetut ohjeet ennen kuin aloitat. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymää kalkinpoistoainetta. Muiden kalkinpoistoaineiden käyttö ja/tai kalkinpoiston
suorittaminen virheellisesti saattaa aiheuttaa vikoja ja vaurioita, jotka eivät kuulu valmistajan takuun
piiriin.

VAROITUS!
Vaara! Palovammojen riski.
Kuumavesihanasta kalkinpoiston aikana valuva kuuma vesi on hapanta. Vältä kosketuksiin joutumista tämän liuoksen kanssa.

HUOM!
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•

Kalkinpoiston aikana suoritetaan automaattisesti useita huuhteluja, jotta kaikki kalkkijäämät
poistuvat kahvinvalmistuslaitteesta. Tyhjennä astia aina, kun huuhteluvesi on poistunut.

•

Jos suodatin on poistettu aiemmin, näytölle ilmestyy ilmoitus, kun suodatin on kiinnitettävä
paikoilleen. Jos suodatin ei ole käytössä, voit ohittaa tämän vaiheen.

•

Jos kalkinpoistojakso keskeytyy jostakin syystä (esim. sähkökatkon vuoksi), suosittelemme,
että se suoritetaan uudelleen.

•

Jos vesisäiliö ei ole kalkinpoiston jälkeen täynnä MAX-merkintään saakka, laite on huuhdeltava
kolmannen kerran, jotta varmistetaan, että kalkinpoistoaineliuos poistuu kokonaan laitteen
sisäisistä piireistä. Muista tyhjentää valumisastia ennen huuhtelun aloittamista.

•

Kalkinpoiston tarpeesta kertova ilmoitus voi tulla uudelleen näkyviin lyhyen ajan kuluttua. Tämä
on normaalia, ja se johtuu laitteen edistyksellisestä ohjausjärjestelmästä.

Huolto

Veden kovuuden asettaminen
HUOM!
Laitteen veden kovuudeksi on asetettu oletuksena taso 4. Laite voidaan ohjelmoida käytössä
olevan vesijohtoveden kovuuden mukaan.
Pehmeämpi vesi vähentää kalkinpoiston tarvetta.
Upota veden kovuuden testiliuska (toimitetaan ohjeiden mukana) vesilasiin sekunnin ajaksi.
Punaiset ruudut tulevat näkyviin noin minuutin kuluttua.
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Huolto
Taso 1: pehmeä vesi
Taso 2: jonkin verran kova vesi
Taso 3: kova vesi.
Taso 4: erittäin kova vesi.

Laite on nyt ohjelmoitu käyttämään uutta veden kovuuden asetusta.

Veden pehmennyssuodattimen asennus
HUOM!
Joidenkin mallien mukana toimitetaan veden pehmennyssuodatin, joka on asennettu valmiiksi
paikoilleen. Jos hankkimasi laitteen mukana ei toimiteta veden pehmennyssuodatinta, suosittelemme, että hankit tämän suodattimen ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme.

HUOM!
Suodatin kestää normaalissa käytössä noin kaksi kuukautta. Suodatin on kuitenkin vaihdettava,
jos kahvinvalmistuslaite on käyttämättä kauemmin kuin 3 viikkoa.
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Huolto
Veden pehmennyssuodattimen symboli näytetään kellonajan vieressä. Symboli on näkyvissä, kun
suodatin on käytössä.

Veden pehmennyssuodattimen vaihtaminen
Vaihda suodatin, kun näytölle ilmestyy vaihdon tarpeesta kertova ilmoitus.
•

Vaihda suodatin välittömästi noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

•

Vaihda suodatin myöhemmin painamalla poistumispainiketta.
-

Näytöllä näkyy suodattimen vaihdosta muistuttava symboli.

VINKKI!
Katso suodattimen asennusohjeet edellisen kohdan kuvista.

HUOM!
Suodatin tulisi vaihtaa kahden kuukauden välein (tarkista merkintä) ja aina, kun laite on ollut
käyttämättä kauemmin kuin 3 viikkoa, riippumatta siitä, ilmestyykö näytölle ilmoitus.

Veden pehmennyssuodattimen poistaminen
Jos haluat käyttää laitetta ilman suodatinta, poista suodatin ja muokkaa laitteen asetuksia.

Suodatusyksikön/sihdin puhdistus kerran kuukaudessa
VAROITUS!
•

Älä irrota suodatusyksikköä, kun laite on kytketty päälle. Kytke laite valmiustilaan. Älä käytä
suodatusyksikön irrottamiseen voimaa.

•

Älä käytä suodatusyksikön puhdistamiseen astianpesuainetta. Astianpesuaine poistaa männän
sisäpuolelle levitetyn voiteluaineen.
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Huolto
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Huolto
Suodatusyksikön/sihdin puhdistus kaksi kertaa vuodessa
VAROITUS!
•

Älä irrota suodatusyksikköä, kun laite on kytketty päälle. Kytke laite valmiustilaan. Älä käytä
suodatusyksikön irrottamiseen voimaa.

•

Älä käytä suodatusyksikön puhdistamiseen astianpesuainetta. Astianpesuaine poistaa männän
sisäpuolelle levitetyn voiteluaineen.
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Huolto

34

Huolto

Maitojärjestelmän puhdistusaineen käyttö
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Huolto
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Vianetsintä
VAROITUS!
Noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Näyttö sisältää tarvittavat tiedot ja käytettävissä olevat kosketusnäppäimet. Laite antaa äänimerkin, kun näytöllä näkyy tärkeitä tietoja.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos ongelmaa ei ole mahdollista ratkaista näytöllä näkyvien ohjeiden
ja alla olevan taulukon avulla.
Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Laitteen sisäpuoli on erittäin likai- Puhdista laitteen sisäpuoli huonen.
lellisesti.
Pura ja puhdista suodatusyksikkö.
Laitteelle on suoritettava kalkin- Vaihda tai poista veden pehmenpoisto, ja/tai suodatin on vaihdet- nyssuodatin ja/tai suorita laitteeltava.
le kalkinpoisto mahdollisimman
pian.
Maitosäiliön sisällä olevat putket Kierrä maitovaahdon säätönuppi
on puhdistettava.
"CLEAN"- asentoon.
Suodatin on vaihdettava.

Vaihda tai poista veden pehmennyssuodatin.

Laitteelle on suoritettava kalkin- Suorita kalkinpoisto mahdollisimpoisto.
man pian.
Kahvi ei ole kuumaa.

Kuppeja ei ole esilämmitetty.

Lämmitä kupit huuhtelemalla ne
lämpimällä vedellä (voit käyttää
kuumavesitoimintoa).

Suodatusyksikkö on ehtinyt
Lämmitä suodatusyksikkö huuhjäähtyä, koska edellisen kahvin telutoimintoa käyttäen ennen
valmistamisesta on kulunut
kahvin valmistamista.
useita minuutteja.
Kahville on valittu liian alhainen Valitse korkeampi kahvin lämpölämpötila.
tila.
Kahvi on laihaa, tai se ei ole riit- Jauhettu kahvi on liian karkeaa. Säädä jauhatusastetta.
tävän kermaista.
Kahvi on väärän tyyppistä.
Käytä espressolaitteille tarkoitettua kahvia.
Kahvi valuu hitaasti tai pisara
kerrallaan.

Jauhettu kahvi on liian hienoa.

Säädä jauhatusastetta.

Kahvikiekot ovat liian pehmeitä. Jauhatusaste ei ole oikea.

Säädä jauhatusastetta (kohti
asetusta 1).

Kahvihanoista ei tule kahvia.

Puhdista kahvihanat.

Kahvihanat ovat tukkeutuneet.
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Vianetsintä
Jatkoa edellissivun taulukolle
Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Laite ei valmista kahvia.

Laitteen sisäisissä piireissä on Odota, kunnes laite on jälleen
havaittu epäpuhtauksia. Tarkista käyttövalmis, ja valitse haluamanäytöllä näkyvät tiedot.
si juoma uudelleen.

Laite ei toimi.

Laitetta ei ole kytketty päälle.

Paina laitteen pääkytkin "On"asentoon.
Kytke laite päälle painamalla
virtapainiketta.

Suodatusyksikköä ei ole mahdol- Laitetta ei ole kytketty oikein
lista irrottaa.
valmiustilaan.
Valumisastiaa ei ole irrotettu.

Kytke laite valmiustilaan painamalla valmiustilapainiketta.
Irrota valumisastia.

Suodatusyksikkö ei ole oikeassa Sulje luukku ja kytke laite päälle.
asennossa.
Suodatusyksikkö palautuu automaattisesti oikeaan asentoon.
Laitteesta kuuluu outoa (epänor- Suodatusyksikkö ja sihti ovat li- Puhdista sihti ja suodatusyksimaalia) ääntä.
kaisia.
kön kaikki osat. Voitele O-renkaat voitelurasvalla.
Laite on huuhdeltava kolmannen Vesisäiliötä ei ole täytetty MAX- Noudata näytöllä näkyviä ohjeikerran, kun kalkinpoisto on suo- merkintään saakka kahden
ta.
ritettu loppuun.
huuhtelujakson aikana.
Maitohanasta ei tule maitoa.

Maitosäiliön kansi on likainen.

Puhdista maitosäiliön kaikki osat.

Maidossa on isoja kuplia, ja se Maito ei ole riittävän kylmää, tai Käytä jääkaappikylmää (noin 5
roiskuu maitohanasta tai se ei se ei ole kevyt- tai rasvatonta
°C) rasvatonta tai kevytmaitoa.
vaahtoudu tarpeeksi.
maitoa.
Kokeile käyttää erimerkkistä
maitoa, jos lopputulos ei ole haluttu.
Maitovaahdon säätönuppi on
säädetty virheellisesti.

Säädä maitovaahdon säätönuppia.

Maitosäiliön kansi tai maitovaah- Puhdista maitosäiliön kaikki osat.
don säätönuppi on likainen.
Kuumavesiliitännän suutin on li- Puhdista suutin.
kainen.
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Ympäristöasiat
Laitteen ja pakkausmateriaalien hävittäminen
Tämä laite on valmistettu ekologisesti kestävistä materiaaleista. Tämä laite on hävitettävä vastuullisesti sen käyttöiän päätyttyä. Pyydä hävittämistä koskevat lisätiedot paikallisilta viranomaisilta.
Laitteen pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Pakkauksessa on saatettu käyttää seuraavia materiaaleja:
•

pahvi;

•

polyeteenikalvo (PE);

•

freoniton polystyreeni (kova PS-solumuovi).

Hävitä nämä materiaalit vastuullisesti ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Laitteessa on yliviivatun jäteastian kuva, joka osoittaa, että se on hävitettävä muiden kodinkoneiden tavoin erikseen. Tämä tarkoittaa, että sitä
ei saa hävittää sekajätteenä sen käyttöiän päätyttyä. Toimita laite kunnalliseen kierrätyspisteeseen tai sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavalle jälleenmyyjälle.
Kodinkoneiden hävittäminen erikseen estää niiden virheellisestä hävittämisestä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat. Se mahdollistaa lisäksi
niiden valmistusmateriaalien kierrättämisen, jolloin säästetään sekä
luonnonvaroja että energiaa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme, että tuotteemme täyttävät voimassa olevien EU:n direktiivien, päätösten ja asetusten sekä sovellettavissa olevien standardien
vaatimukset.
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Asennus
Turvallisuus
VAROITUS!

Jos turvallisuusohjeita ja varoituksia ei noudateta, valmistaja ei ota
vastuuta mahdollisista vahingoista.
• Kun olet purkanut pakkauksen, tarkista, että laite on kaikin puolin
kunnossa ja että kaikki osat ovat mukana. Jos olet epävarma, älä
käytä laitetta vaan ota yhteyttä pätevään huoltomieheen.
• Asennuksen saa suorittaa vain pätevä huoltomies voimassa olevia
määräyksiä noudattaen.
• Pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreeni jne.) on korjattava
pois lasten käsistä, sillä ne saattavat olla vaarallisia.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa lämpötila laskee 0 °C:seen tai
sen alapuolelle (laite menee rikki, jos vesi jäätyy).
• Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilvessä annettua
jännitettä. Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. Valmistaja ei
vastaa vahingoista, jos laitteen maadoitus on laiminlyöty.
• Varmista, että pistokkeen pystyy aina irrottamaan tarvittaessa.
• Älä koskaan koske pistokkeeseen märin käsin.
• Älä koskaan vedä johdosta, sillä se voi vaurioitua.
• Tämä laite voidaan asentaa integroidun uunin yläpuolelle, jos
uunin takana on tuuletin.
• Jakajia tai jatkojohtoja ei saa käyttää.
• Käyttäjä ei saa vaihtaa laitteen virtajohtoa, sillä siihen tarvitaan
erikoistyökaluja. Jos johto on vaurioitunut tai edellyttää vaihtoa,
ota yhteys valtuutettuun huoltoon kaikkien riskien välttämiseksi.
• Veden kovuus tulee selvittää mahdollisimman pian ohjeiden mukaan.
• Jos kiinteää laitetta ei asenneta virtajohdolla ja pistokkeella tai
muulla verkosta irti kytkevällä välineellä, jolla virran voi katkaista
kaikista navoista luokan III ylivirtatilanteissa, kiinteään johdotukseen on lisättävä irti kytkevä väline johdotusmääräysten mukaan.
Tämä vaatimus täyttyy käytettäessä syöttöjohtoon asennettua
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Asennus
moninapaista kytkintä, jonka koskettimien välimatka on vähintään
3 mm.

Mitat

Kalusteisiin asennettu
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Asennus
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