Arvoisa Asiakas,
Kiitämme sinua Smeg-tuotelinjaan kuuluvan kahvinkeittimen hankinnan johdosta.
Valitsemalla tuotteemme valitset ratkaisun, jossa muotoilu yhdistettynä
innovatiiviseen tekniseen suunnitteluun saa aikaan yksilöllisiä esineitä, jotka
muuttuvat sisustuselementeiksi.
Smeg-kodinkone sopii aina täydellisesti yhteen muiden valikoimaan kuuluvien
tuotteiden kanssa toimien samanaikaisesti design-tuotteena keittiössä.
Toivomme, että voit nauttia täysin siemauksin kodinkoneesi toiminnoista.
Sydämellisin terveisin.

FI

SMEG S.p.A.

Malli BCC01
Automaattinen kahvinkeitin
FI - 1

Tärkeitä suojatoimenpiteitä
TURVALLISUUS

Tärkeitä turvaohjeita.
Säilytä näitä ohjeita huolellisesti.
Anna tämä käyttöopas myös
muille henkilöille, mikäli luovutat
laitteen heidän käyttöönsä.

Sähköiskun vaara, koska laite toimii sähkövirralla,
seuraavassa annettuja turvallisuuteen liittyviä
varoituksia on noudatettava:
• Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
• Varmista, että käytettyyn pistorasiaan päästään
aina vapaasti, sillä vain tällä tavoin pistoke
voidaan irrottaa tarvittaessa.
• Jos pistoke halutaan irrottaa pistorasiasta, tartu
kiinni suoraan pistokkeesta. Älä koskaan irrota
pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta tai
märin käsin.
• Jos laitteessa esiintyy vikoja, älä yritä korjata
niitä. Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta
ja käänny teknisen Smeg-huollon puoleen.
• Jos pistokkeessa tai virtajohdossa esiintyy
vahinkoja, vaihdata se uuteen teknisessä
huoltokeskuksessa siten, että kaikki riskitekijät
voitaisiin estää.
• Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta
veteen tai muuhun nesteeseen.
•Varoitus: Loukkaantumisen vaara! Laitteen
väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia.
Ennen puhdistusta, kytke pistoke irti.
• Älä anna johdon heilua pöydän reunalta
tai muulta tasolta äläkä anna sen koskettaa
kuumia pintoja.
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Muovisista pakkausmateriaaleista johtuvat
vaara, säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit,
polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.
• Älä sijoita laitetta sähkö- tai kaasuliesien päälle
tai läheisyyteen äläkä kuumennettuun uuniin.
• Älä pese laitetta asianpesukoneessa.
Laitteen liittäminen
Varoitus! Varmista, että sähköverkon jännite ja
taajuus vastaavat laitteen pohjaan kiinnitetyssä
arvokilvessä annettuja tietoja.
Liitä laite vain oikein asennettuun pistorasiaan,
jonka minimikuormitus on 10A ja joka on varustettu
tehokkaalla maadoituksella.
Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa
pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät
sovi yhteen.
Välttääksesi lämpökatkaisimen tahattomasta
kytkeytymisestä syntyvää vaaraa, tähän laitteeseen
ei saa syöttää virtaa ulkoisen kytkentälaitteen
kautta, kuten esimerkiksi ajastin tai liittämällä
se piiriin, jotka käynnistetään ja sammutetaan
säännöllisesti käyttäjien toimesta.
• Älä käytä sovitinta.
• Älä käytä jatkojohtoa.
• Älä kaada nesteitä virtajohdon tai virta-alustan
päälle.
Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun.
• Pidä laite ja siihen kuuluva johto pois alle
8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
•		Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Tärkeitä suojatoimenpiteitä

Palovammojen vaara
• Anna laitteen jäähtyä ennen sen puhdistamista.
• Kahvinkeitin kuumenee ja valmistaa kuumaa
vettä toiminnan aikana. Vältä kosketusta
kiehuvan veden kanssa.
Oikea käyttö
• Käytä laitetta vain sisätiloissa ja korkeintaan
2000 metrin korkeudella.
• Käytä laitetta vain kahvipohjaisten juomien
valmistukseen kahvipapujen jauhatuksesta
alkaen tai kuuman veden annosteluun. Muut
käytöt ovat väärinkäyttöjä.
• Kaada vettä yksinomaan asianmukaiseen
säiliöön. Käytä raikasta ja puhdasta vettä.
• Käytä vain valmistajan toimittamia
alkuperäisiä lisävarusteita. Muiden kuin
valmistajan suosittelemien lisävarusteiden
käyttö voi aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai
henkilövahinkoja.

• Laite on tarkoitettu kotitalous- tai vastaaviin
käyttöihin, kuten:
- kauppojen työntekijöille tarkoitetun keittiön
alueella, toimistoissa ja muissa työtiloissa
- aamiaismajoituspaikoissa (B&B)
- hotelleissa, motelleissa ja vuokrahuoneistoissa
asiakkaiden toimesta
• Muut käytöt, kuten ravintolat, baarit ja kahvilat
ovat väärinkäyttöjä.
Lisäksi:
• Älä täytä vesisäiliötä yli osoitetun maksimirajan.
• Älä käytä jos säiliössä ei ole vettä tai ilman
säiliötä.
• Käytä kahvipapuja kahvijauheen saamiseksi
äläkä laita valmiiksi jauhettua kahvia
kahvipavuille tarkoitettuun säiliöön.
• Älä laita laitetta suljettuun kaappiin
(kalusteasennustyyppi).
Varoitus: Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa
olevien pintojen puhdistuksessa on noudatettava
ohjeissa annettuja puhdistusta koskevia
erityisohjeita.
Valmistajan vastuu
Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:
• käyttötarkoitukseen nähden poikkeavasta
käytöstä
• käyttöoppaan lukematta jättämisestä
• jonkin laitteen osan muuttamisesta
• ei alkuperäisten varaosien käytöstä
• turvaohjeiden noudattamatta jättämisestä.
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• Laitetta saavat käyttää (mukaan lukien
vähintään 8-vuotiaat lapset) fyysisesti ja
henkisesti rajoittuneet henkilöt vain jos heidän
toimintaansa valvoo aikuiset henkilöt tai jos
heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön
ja he ovat ymmärtäneet sen käyttöön liittyvät
vaarat.
• Puhdistus- tai huoltotoimenpiteet voidaan
suorittaa lasten toimesta, jotka ovat täyttäneet
vähintään 8-vuotta yksinomaan aikuisen
henkilön valvonnassa.
• Kytke laite irti pistorasiasta ennen asennus-,
purku- ja puhdistustoimenpiteitä.

Kuvaus / Asennus / Ohjaukset
HÄVITTÄMINEN

TYYPPIKILPI

Sähkölaitteita ei saa hävittää yhdessä
kotitalousjätteiden kanssa. Laitteet joihin

Laitteen tyyppikilpi sisältää tekniset tiedot,
sarjanumeron ja merkinnän. Tyyppikilpeä ei
saa koskaan irrottaa.

on kiinnitetty tämä symboli
ovat
eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU
alaisia. Kaikki käytöstä poistetut sähkö- ja
elektroniset laitteet tulee hävittää erikseen
kotitalousjätteistä toimittamalla ne valtion
järjestämiin kierrätyspisteisiin. Hävittämällä
oikein käytöstä poistettu laite vältetään
ympäristölle ja käyttäjien terveydelle aiheutuvia
vaaroja. Laitteen hävittämiseen kuuluvia
tietoja varten käänny kunnantoimiston,
jätteenhuoltotoimiston tai liikkeen puoleen,
josta laite hankittiin.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ
KÄYTTÖÄ
(Kuva A)

LAITTEEN KUVAUS
(Kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Keittimen runko.
Kahvipapusäiliön kansi.
Kahvipapusäiliö.
Vesisäiliön kansi.
Vesisäiliö (1,4 l).
Jauhatusasteen valintakytkin.
Myllyjen suojus.
Sisäänkäyntiluukku uutinyksikköön.
ON/OFF-painike.
Ohjauspaneeli.
Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin.
Kahvin sakkasäiliö.
Sisäinen tippa-alusta.
Ulkoinen tippa-alusta tason osoittimella.
Uutinyksikkö.
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• Pura laite huolella pois pakkauksesta ja
poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Huuhtele haalealla vedellä purettavat osat,
kuten: vesisäiliö (5) kannet (2,4), luukku
(8) sakkasäiliö (12) tippa-alusta (13,14)
uutinyksikkö (15).
Ennen käyttöä tarkista, että kaikki
osat ovat ehjiä eikä niissä esiinny
halkeamia.

OSIEN ASENTAMINEN
(Kuva B)

• Asemoi laite tasaiselle pinnalle ja kiinnitä
tippa-alusta (14).
• Kytke virtajohto laitteen takana olevaan
virtaliittimeen ja toinen pää pistorasiaan.

OHJAUSTEN JA HÄLYTYSTEN
KUVAUS (Kuva A-C-D)
ON/OFF-näppäin (9)
Näppäintä painamalla virta kytketään päälle
laitteeseen tai siitä pois.
Annosteluohjelman
vaihtonäppäin (20)
Tuotteeseen kuuluu 8 toimintoa, joihin päästään
kahden valikon kautta: ensisijainen ja
toissijainen valikko.
Tätä näppäintä painamalla on mahdollista
vaihtaa annosteluvalikko ”Ensisijaisesta”
”Toissijaiseen” ja päinvastoin.

Ohjaukset

16
17
18
19
Toissijainen
valikko
16
17
18
19

Pieni kahvi
Espressokahvi
Kahvi
Kuuma vesi
Näppäinten oranssit
led-valot
Pieni light kahvi
Light espressokahvi
Pitkä kahvi
Amerikkalainen kahvi

Hälytys vesisäiliö tyhjä (21)
Vastaava led-valo syttyy vilkkumaa kun säiliö
(5) puuttuu tai kun sen sisällä oleva vesi puuttuu
tai taso ei ole riittävä. Aseta säiliö paikoilleen
tai täytä se vedellä.
Hälytys kahvi puuttuu (22)
Vastaava led-valo syttyy palamaan kiinteänä
osoittaen, että säiliössä (3) olevat kahvipavut
ovat saavuttaneet minimitason tai että ne
puuttuvat. Täytä säiliö kahvipavuilla.
Hälytys sakkasäiliö (23)
Led-valo palaa kiinteänä:
Sakkasäiliö on täysi (12); tyhjennä säiliö.
Led-valo vilkkuu:
Sakkasäiliö (12) tai sisäinen tippa-alusta (13)
puuttuu tai sitä ei ole asennettu oikein; keitin on
lukittu, kunnes osat asennetaan oikein takaisin.

Hälytys uutin (24)
Led-valo palaa kiinteänä:
Uutinyksikkö puuttuu tai sitä ei ole asennettu
oikein; keitin on lukittu, kunnes uutinyksikkö
asennetaan oikein takaisin (15).
Led-valo vilkkuu:
Uutinyksikön sisäänkäyntiluukkua (8) ei ole
asennettu oikein; keitin on lukittu, kunnes luukku
asennetaan takaisin oikein (8).
Hälytys kalkinpoisto (25)
Led-valo palaa kiinteänä:
Osoittaa, että kalkinpoistojakson suorittamista
suositellaan.
Led-valo vilkkuu:
Kaikki keittimen toiminnot on estetty,
kalkinpoistojakson suorittaminen on pakollista
koneen toiminnan palauttamiseksi ennalleen.
Jauhatuksen säätönuppi (6) (Kuva D)
Laite on varustettu nupilla (6), jonka avulla
voidaan säätää oman käytön kannalta sopiva
jauhatustaso:
Kääntämällä nuppia (6) myötäpäivään ”A”
jauhatuskarkeus lisääntyy; kääntämällä nuppia
(6) vastapäivään ”B” jauhatuskarkeus vähenee
ja kahvijauhe on hienompaa (Kuva D).
Käännä nuppia (6) asettaaksesi osoittimen (26)
haluamasi jauhatusasteen kohdalle.
Jauhatuskarkeus on säädettävä
kun mylly on käytössä tai
ensimmäisen käytön yhteydessä
kun papusäiliö on täysin tyhjä;
nupin (6) kääntäminen kun mylly
on paikoillaan ja pavut sen sisällä
voi vahingoittaa jauhatusyksikköä.
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Ensisijainen Näppäinten valkoiset
valikko
led-valot

Käyttö
KÄYTTÖ (Kuva E-F-G-H)

• Nosta kantta (4) ja kaada kylmää vettä
säiliöön (5) huolehtimalla siitä, ettei
osoitettua ‘Max’-tasoa ylitetä, jonka jälkeen
laita kansi takaisin (4).
• Nosta kantta (2) ja aseta kahvipavut
säiliöön (3).
• Tarkista, että tippa-alusta (14) on asemoitu
oikein paikoilleen.
• Paina näppäintä (9)
, keitin aloittaa
lämmitysvaiheen ja näppäimet syttyvät
vilkkumaan sarjassa.
Lämmityksen lopussa suoritetaan sisäpiirien
automaattinen puhdistus, ja kun jakso on
päättynyt, keitin on valmis käyttöön.
Ensimmäisen käytön yhteydessä
on annosteltava vähintään yksi
kahvi kaikkien piirien sisäänajon
suorittamiseksi.
Jos keitintä ei käytetä 20 minuuttiin,
se sammuu. Jos vähintään yksi
kahvi on valmistettu, se suorittaa
automaattisen puhdistusjakson.
Paina näppäintä (9) keittimen
käynnistämiseksi.
Annosteluohjelman vaihto
Keittimen muistissa on kaksi annosteluvalikkoa:
Ensisijainen ja Toissijainen. Siirtyäksesi
ohjelmasta toiseen, paina näppäintä (20)
.
Ensisijaisessa valikossa kaikki painikkeet
palavat valkoisena, Toissijaisessa valikossa
kaikki näppäimet palavat oranssina.
Jokaiseen valikkoon kuuluvia erityistoimintoja
varten, viittaa kappaleeseen ”OHJAUSTEN
JA HÄLYTYSTEN KUVAUS”
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Sammuttamalla keittimen Ensisijaisen
tai Toissijaisen annosteluvalikon
asetus jää muistiin seuraavaa
uudelleenkäynnistystä varten.
Juoman annostelu
• Suuttimen (11) asentoa on mahdollista
säätää käytetyn kupin mukaan. Erittäin
korkeita kuppeja varten tippa-alusta (14)
voidaan ottaa pois.
• Aseta kuppi tai suuri kuppi suuttimen alle.
• Paina haluamaasi toimintoa vastaavaa
näppäintä. Jokaista valittua toimintoa
kohti valmistus päättyy automaattisesti.
Erityistoimintoja varten, viittaa kappaleeseen
”OHJAUSTEN JA HÄLYTYSTEN
KUVAUS”.
• Annostelun lopussa kaikki näppäimet
syttyvät palamaan kiinteänä.
Annostelu voidaan keskeyttää
milloin tahansa painamalla
annostelunäppäintä uudelleen.
Muista asentaa alusta (14) takaisin
minkä tahansa annostelun lopussa.
Jos keitin on pois käytöstä pitkään
(yli 20 min. kestävät tauot) on
täysin normaalia, että ensimmäisten
kahvien annostelulämpötila ei ole
oikea. Neuvot kuuman kahvin
välitöntä annostelua varten löytyvät
osasta ”Mitä tehdä jos..”
Määrän yksilöllistäminen
Jokaisessa annostustyypissä voidaan yksilöllistää
annosteltu kahvi- tai vesimäärä.
• Aseta kuppi tai suuri kuppi suuttimen alle.
• Paina vähintään 3 sekunnin ajan yhtä
annosteltavaa juomaa koskevaa näppäintä.
Valittu näppäin syttyy vilkkumaa; keittimestä

Käyttö

Juomien mahdollinen yksilöllistäminen
jää muistiin tulevia annosteluja varten.
Va l m i s t a j a n a l k u p e r ä i s t e n
asetusten palauttamiseksi, paina
ja (20)
näppäimiä (9)
samanaikaisesti vähintään 3
sekunnin ajan. Keittimestä kuuluu
yksittäinen äänimerkki, joka osoittaa
tehdasasetusten palauttamisesta.
Koneen sammutus
• Tarkista, että tippa-alusta (14) on asetettu
oikein.
• Jos paikalla ei ole vettä, keitin jää
huuhteluasentoon, kunnes säiliö täytetään.
• Paina näppäintä (9)
, näppäimet
(16), (17), (18), (19) syttyvät vilkkumaan
sarjassa ja keitin, jos se on annostellut
vähintään yhden kahvikupillisen, suorittaa
automaattisen puhdistusjakson.
Kun automaattinen puhdistusjakso on
päättynyt, keitin sammuu.

KONEEN ASETUKSET (Kuva C-G)
Ohjelmointivalikon kautta on mahdollista
asettaa veden kovuus ja äänimerkit.
Äänimerkkien aktivointi/
deaktivointi
Äänimerkit voidaan deaktivoida/aktivoida
pitämällä näppäimiä (17)
ja (20)
painettuna kolmen sekunnin ajan; näppäin
(17)
vilkkuu kolme kertaa merkiksi
asetuksen tallentamisesta.
Veden kovuuden asetus
Veden kovuuden ohjelmointiin pääsemiseksi,
paina samanaikaisesti vähintään 3 sekunnin
ajan näppäimiä (16)
ja (20)
, ledvalot (21)
, (22)
, (23)
syttyvät
vilkkumaan.
• Valitse veden kovuus viittaamalla alla
olevaan taulukkoon, painamalla näppäintä
(16)
, valittua kovuutta koskeva ledvalo syttyy palamaan kiinteänä, muut valot
sammuvat.
Led-valo

Kovuus

21

Pehmeä

22

Keskimääräinen

23

Kova

• Kovuuden tallentamiseksi paina
samanaikaisesti vähintään 3 sekunnin ajan
näppäimiä (16)
ja (20)
tai
älä paina mitään näppäintä 15 sekunnin
aikana.
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kuuluu kaksoisäänimerkki, joka ilmoittaa
esiasetettua ohjelmaa koskevasta
muutoksesta.
• Kun haluttu määrä saavutetaan, pysäytä
annostelu painamalla näppäintä uudelleen;
äänimerkki osoittaa määrän tallennuksesta.
Amerikkalaisen kahvin
annostelumäärän yksilöllistäminen:
juoman valmistukseen kuuluu
espressokahvin annostelu kuuman
veden annostelun jälkeen.
Tämä juoman yksilöllistämiseksi
on toimittava muiden juomien
valmistuksen tapaan ja pysäyttää
sekä kahvin annostelu että sen
jälkeen kuuman veden annostelu.

Käyttö / Puhdistus ja huolto
Keittimen toiminnan jatkamiseksi ja
kahviaromin ja maun säilyttämiseksi
o suositeltavaa käyttää Smegpehmennyssuodatinta (lisävaruste,
ei kuuluu toimitukseen). Asennusta
ja toimintaa var ten noudata
lisävarusteen mukana tulevia
ohjeita. Kun se on asennettu, aseta
veden kovuus kohtaan ”Pehmeä”
noudattamalla edellisessä
kappaleessa annettuja ohjeita.

PUHDISTUS JA HUOLTO
(Kuva C-E-G-H-I-L)
Manuaalinen huuhtelu
• Varmista, että on valittu Ensisijainen
ohjelma näppäimillä (16), (17), (18), (19)
jotka palaa valkoisena.
• Kone valmiina annostelemaan ja tippaalusta asennettuna, paina samanaikaisesti
näppäimiä (20)
ja (19)
vähintään 3 sekunnin ajan: keitin suorittaa
kahvipiirin (kahvisuutin 11).
• Pesujakson lopussa näppäimet syttyvät
palamaan kiinteänä.
Keittimen rungon puhdistus
Ulkopintojen hyvän kunnon säilyttämiseksi
ne tulee puhdistaa säännöllisesti jokaisen
käyttökerran jälkeen. Pintojen tulee antaa
jäähtyä ennen niiden puhdistamista. Puhdista
pehmeällä ja veteen kostutetulla liinalla.
Älä koskaan upota koneen runkoa
(1) veteen tai muihin nesteisiin.
Anna laitteen jäähtyä ennen kuin
puhdistustoimenpiteisiin ryhdytään.
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Ulkoisen tippa-alustan puhdistus
(14)
Tippa-alustaan (14) kuuluu punainen kelluke
(27), joka työntyy kuppiritilästä kun nesteen
maksimimäärä ylittyy.
• Ota alusta (14) ja kuppiritilä (28) pois ja
tyhjennä se.
• Puhdista alusta (14) ja ritilä (28) juoksevalla
vedellä neutraalia astianpesuainetta
käyttämällä.
• Kuivaa osat ja asenna ne takaisin keittimeen.
Sakkasäiliön (12) ja sisäisen alustan
(13) puhdistus
Tyhjennä sakkasäiliö aina kun
laite on päällä. Vain tällä tavoin
kahvisakkojen laskuri nollataan.
• Ota alusta pois (14).
• Ota sakkasäiliö (12) vastaavan alustan (13)
kanssa pois vetämällä sitä ulospäin.
• Tyhjennä kahvisakat säiliöstä (12).
• Puhdista säiliö (12) ja alusta (13) juoksevalla
vedellä neutraalia astianpesuainetta
käyttämällä.
• Kuivaa osat ja asenna ne takaisin keittimeen.
Sakkasäiliön ja sisäisen alustan
päivittäistä puhdistamista
suositellaan.
Vesisäiliö, puhdistus (5)
• Irrota kansi (4) ja ota säiliö (5) pois
keittimestä tarkoituksenmukaista kahvaa
käyttämällä.
• Puhdista säiliö (5) juoksevalla vedellä ja
neutraalilla astianpesuaineella ja asenna
se takaisin keittimeen.

Puhdistus ja huolto
Ennen tämän puhdistustoimenpiteen
suorittamista, irrota pistoke AINA
pistorasiasta.
• Paina luukun (8) alaosaa, kunnes se avautuu
ja vedä se pois yläosasta.
• Paina kahta uuttimen (15) sivuille asetettua
avausjousta (29) ja ota se pois keittimestä
(Kuva L).
• Pese uutinyksikkö (15) juoksevalla vedellä,
kuivaa se ja asenna takaisin keittimeen
varmistamalla, että se on asemoitu oikein.
• Asenna huoltoluukku (8) takaisin ja varmista,
että se on asemoitu oikein.
Älä pese uutinyksikköä
astianpesukoneessa välttääksesi
sen vahingoittumista
korjauskelvottomaksi.
Kalkinpoisto
Kahvinkeitin ilmoittaa kalkinpoistojakson
suorittamistarpeesta asetetun veden kovuuden
perusteella (Veden kovuuden asettamista
varten, ks. kappale ”Keittimen asetukset”).
Jos led-valo (25)
syttyy palamaan
kiinteänä se merkitsee, että kalkinpoistojakson
suorittaminen on tarpeen, jotta kahvin maku ei
muuttuisi eikä keitin vahingoittuisi. Kahvin ja
juomien annostelua voidaan kuitenkin jatkaa
rajoitetun jaksojen määrän verran.
Jos led-valo (25)
vilkkuu, se merkitsee,
että kalkinpoistojakso on suoritettava muiden
juomien annostelua varten.
Kalkinpoistojakson suorittamiseksi, toimi
seuraavalla tavalla:
• Aseta tilavuudeltaan vähintään 1,4 l astia
suuttimen (11) alle.
• Varmista, että on valittu Ensisijainen
ohjelma valkoisena palavilla näppäimillä.

• Täytä säiliö (5) ”MAX”-tasoon asti vesi- ja
kalkinpoistoaineesta valmistetulla liuoksella
valmistajan antamia annoksia noudattamalla.
• Kun keitin on valmis annostelua varten,
paina samanaikaisesti näppäimiä (20)
ja (18)
näppäin (18)

vähintään 3 sekuntia,
vilkkuu oranssina ja

led-valo (25)
palaa kiinteänä koko
kalkinpoistojakson ajan, joka kestää
muutaman minuutin.
• Kalkinpoistojakso päättyy kun säiliössä (5)
oleva liuos on loppunut, näppäin (18)
ja led-valot (21)
ja (25)
syttyvät
palamaan kiinteänä.
• Kalkinpoistojakson aikana, keitin pysähtyy
muutaman kerran jotta kalkinpoistoaine
voisi vaikuttaa tehokkaasti. Odota jakson
päättymistä
• Kaada säiliöön (5) puhdasta vettä tasoon
”MAX” asti, suorittaaksesi huuhtelujakson
jonka jälkeen paina näppäintä (18)
huuhtelujakson käynnistämiseksi, näppäin
(18)
vilkkuu ja led-valo (25)
syttyy palamaan kiinteänä koko pesujakson
ajaksi.
• Kun säiliö (5) on tyhjä, huuhtelujakso on
päättynyt.
• Näppäimet syttyvät palamaan valkoisena.
Jos kalkinpoiston lopussa ledjää palamaan
valo (25)
kiinteänä, se merkitsee, että uusi
kalkinpoistojakso on suoritettava,
sillä käytetty kalkinpoistoneste ei ollut
riittävä täydellistä puhdistusta varten.
Mikä tahansa muu huoltotoimenpide
tulee suorittaa valtuutetun
huoltopalvelun edustajan toimesta.
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Uutinyksikön puhdistus (15)

Puhdistus ja huolto
Menetelmä ”Järjestelmän tyhjennys”
Menetelmää ”Järjestelmän tyhjennys”
suositellaan ennen pitkiä käytöstä poissaolevia
jaksoja ja ennen kuin huollosta vastaavan
vastuuhenkilön puoleen käännytään.
• Aktivoi menettely pitämällä painettuna
samanaikaisesti näppäintä (16)
ja
näppäintä (19)
kolmen sekunnin
ajan, näppäin (17)
ja näppäin (19)
vilkkuvat samanaikaisesti.
• Säiliössä oleva vesi tyhjennetään kokonaan
kahvipiirin kautta.
• Pumppu jatkaa toimintaa myös jaksottaisesti
myös sisäisten vesipiirien tyhjentämiseksi.
• Menettelyn lopussa keitin sammuu.
Järjestelmän tyhjennysmenetelmä
vaatii useita minuutteja ja jaksoja
on-off. Älä sammuta keitintä,
kunnes menettely on suoritettu
loppuun.
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Mitä tehdä, jos…
Ongelma

Mahdolliset syyt

Ratkaisu

Pistoketta ei ole asetettu
pistorasiaan.

Aseta pistoke pistorasiaan.

ON/OFF-näppäintä ei ole
painettu.

Paina näppäintä
käynnistämiseksi.

laitteen

Hälytys kalkinpoisto kytketty Suorita kalkinpoisto.
(led-valo 25

vilkkuu).

Hälytys sakkasäiliö täynnä
(led-valo 23

).

Hälytys uutin puuttuu tai sitä
ei ole asennettu oikein (ledvalo 24

Laite ei toimi.

Laite pysähtyy
annostelun aikana.

).

Hälytys säiliö tyhjä tai
puuttuu (led-valo 21

).

Kahvi ei ole kuumaa.

Laatikko lukittu.

Tarkista, että uutin ja
vastaava luukku on asennettu
oikein.
Varmista, että säiliö on
asetettu oikein tai täytetty
vedellä.

Hälytys kahvi puuttuu
(led‑valo 22
).

Kaada kahvipavut
vastaavaan säiliöön.

Säiliötä ei ole asetettu tai
se on tyhjä.

Varmista, että säiliö on
asetettu oikein tai täytetty
vedellä.

Kahvi on jauhettu liian
hienoksi.

Lisää kahvin raekokoa
vastaavan nupin kautta.
Varoitus: säädä jauhatusta
vain kun mylly on
käytössä mylly-yksikön
vahingoittumisen estämiseksi.

Annostelusuutin tukossa.

Puhdista annostelusuutin.

Kahvi on jauhettu liian
karkeaksi.

Vähennä kahvin raekokoa
vastaavan nupin kautta.

Kuluneet myllyt.

Ota yhteys valtuutettuun
huoltopalveluun.

Keitin on ollut pitkään pois
käytöstä.

Käyttämällä samaa
kahvinvalmistuksessa
käytettyä kuppia, annostele
kuumaa vettä siten, että
kuppi lämpenee.

Laitteen väärinkäyttö.

Tarkista merkkivalot tai
sammuta keitin ja laita se
uudelleen päälle.

Kahvia valuu hitaasti
suuttimesta.

Kahvia valuu liian
nopeasti suuttimesta.

Tyhjennä sakkasäiliö.

FI

Laite ei toimi.
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Ongelma

Mahdolliset syyt

Ratkaisu

Pistoketta ei ole asetettu
pistorasiaan.

Aseta pistoke pistorasiaan.

ON/OFF-näppäintä ei ole
painettu.

Paina näppäintä
käynnistämiseksi.

laitteen

Hälytys kalkinpoisto kytketty Suorita kalkinpoisto.
Laite ei toimi.

(led-valo 25

vilkkuu).

Hälytys sakkasäiliö täynnä
(led-valo 23

).

Hälytys uutin puuttuu tai sitä
ei ole asennettu oikein (ledvalo 24
Kaikki painikkeet
vilkkuvat
samanaikaisesti.

Tyhjennä sakkasäiliö.

).

Vesipiirin sisäinen virhe.

Tarkista, että uutin ja
vastaava luukku on asennettu
oikein.
Varmista, että vettä on
säiliössä ja odota piirin
nollausta.
Jos ongelma jatkuu, ota
yhteyttä huoltokeskukseen.

Jos ongelma ei ole ratkennut tai jos kyseessä on muunlainen vika, ota yhteys alueella
toimivaan huoltokeskukseen.
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