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Hyvä asiakkaamme,
Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. 
Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, niinkuin tuhansista asiakkaistamme 
ympäri maailmaa.
Tutustukaa huolellisesti tähän käsikirjaan. Käsikirjassa kerrotaan oikeista, turvallisista ja tehokkaista 
käyttötavoista, joilla laitteesta saa parhaan mahdollisen hyödyn.
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.
Tarvitessanne huoltoa tai teknistä apua, ilmoittakaa meille jo ensimmäisellä kerralla laitteen valmistenume-
ro, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän palveluanne. Täyttäkää allaoleville 
viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen yhteystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta.
METOS TEAM

Metos-huollon puhelinnumero:_________________________________
Yhteyshenkilö:_____________________________________________
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General

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa lait-
teen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltami-
sesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukai-
sesti paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverk-
koon ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyt-
töön.

Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä 
laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä 
varaosia.

Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.

1 Yleistä

1.2 Käsikirjassa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja 
ohjeita on noudatettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi.

Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laite-
vaurion tai vaaran mahdollisuus vältetään.

Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan pa-
ras mahdollinen hyöty.

Tämä kuvio kertoo toiminnosta, joka tulee huomioida omavalvonnassa.

1.3 Laitteessa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä kom-
ponentteja. Tällaisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaittei-
den asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys.

Tämä kuvio on kiinnitetty lähelle alueita jossa saattaa esiintyä korkeita lämpöti-
loja

Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadon-
neet, valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. 
Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.

1.4 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus
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2. Turvaohjeet
2.1 Turvallinen käyttö

Tässä annetut turvaohjeet koskee ainoastaan itse laitetta. 

Annosteluhanan (D) alueella on palovamman 
vaara, varsinkin kun:

-  annostellaan kuumia juomia
-  koneen automaattinen puhdistusohjelma on 
 käynnissä
-  kahvisäiliön automaattinen tyhjennys on 
 käynnissä
-  ilmaa poistetaan automaattisesti boilerista

Varmista, ettei kukaan laita käsiä tarjoiluhanan 
alueelle paitsi asettaakseen tai poistaakseen 
kuppeja ja kannuja.

Huolimattomuus voi johtaa vahinkoihin an-
nostellessa puhdistusainetta puhdistettavaan 
säiliöön. Puhdistusaineen nieleminen tai sen 
joutuminen iholle voi vaarantaa terveyttä.
Varmista ettei puhdistusainetta koskaan laiteta 
esimerkiksi kahvijauhesäiliöön (H).
Varmista että kaikki tieto käytettävästä puh-
distusaineesa on helposti saatavissa, myös 
hätätapauksissa.

Älä koskaan laita käsiä kahvijauhesäiliöön 
tai instantjauhesäiliöön (1) laitteen ollessa 
käynnissä.
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Älä koskaan avaa tai poista laitteen kuoren osia mikäli ei ole neuvottu tekemään 
sitä. Laitteen sisällä ei ole mitään käyttöosia. Sähköiskun vaara tai muu, kuumista- 
tai liikkuvista osista johtuva vaara.

Suojaa laitetta kosteudelta! On olemassa sähköiskun vaara jos vesi tunkeutuu 
koneen sähköosiin. 
Älä koskaan:
● käytä laitetta ulkona
● suihkuta laitetta vedellä
● suihkuta laitteen ympäristö vesiletkulla tai korkeapainepesurilla.

Jos laite ei toimi kunnolla tai se vikaantuu

● jos laitteen kuori on vahingoittunut tai jos ovi ei sulkeudu kunnolla
● jos virransyöttökaapeli tai pistoke on vahingoittunut tai jos sulake laukeaa 
 toistuvasti
● jos laitteesta vuotaa vettä
● jos näytölle ilmestyy virheilmoitukisa tai jos laite toimii poikkeavasti
● jos huomataan epätavallisia hajuja tai jos laitteen kuori kuumenee 
 (normaalin käytön aikana kuori on ainoastaan kosketuslämmin)

Kaikissa yllämainituissa tapauksissa, katkaise sähkö sekä vesi ja kutsu huolto.

Seuraa tässä ohjeessa annettuja ylläpito, tarkistus ja puhdistusohjeita.

● Tämän laitteen turvallisuus taataan vain jos laitteen kaikki osat pidetään 
 puhtaana ja kuluneet osat vaihdetaan tarpeeksi ajoissa. Muussa 
 tapauksessa saattaa laitteen turvallisuus, oikea toiminta ja luotettavuus 
 vaarantua.

Koneen kytkeminen sekä ylläpito ja huolto on suoritettava tarvittavan ammattipä-
tevyyden omaavan henkilön toimesta alkuperäisiä osia ja varaosia käyttäen.

Käytä ainoastaan jauhettua kahvia joka sopii kaupallisiin laitteisiin.
Käytettävä instantjauhe pitää sopia automaattisiin laitteisiin

Varmista että käytettävä puhdistusaine sopii käytettäväksi Melitta kahvinvalmis-
tuslaitteissa.

Seuraa tämän ohjeen ylläpito-ohjeita.
Laite tulee huoltaa tarvittavan ammattipätevyyden omaavan henkilön toimesta n. 
80,000 kupin jälkeen, vähintään kerran vuodessa.
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3. Toiminnallinen kuvaus
3.1 Laitteen osat 

(A) Ohjauspaneli
(B) Ovi
(C) Lukko
(D) Annosteluhana 
(E) Tarjoiluhylly, taitettava
(F) Tippavesikaukalo ritilällä
(G) laitteen säädettävät jalat

(H) Kahvijauhesäiliö 
(I) Valmiskahvisäiliö 
(J) Instantsäiliö
(K) Istantjauheputki
(L) Sekoittajan laippa 
 (sekottajan kotelon takana)
(M) Sekoittajan kotelo
(O) Instantjuomien putki
(P) Kahviporolaatikko
(Q) Avainkytkin
(R) ON/OFF-kytkin 
(S) Puhdistuksen käynnistyskytkin
(U) Kansi
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3.2 Kuvaus

Tämä on täysautomaattinen kahvinsuodatuslaite pieniin ja keskisuuriin tarpeisiin, 
n. 100 - 250 kuppia päivässä.
● Kone pystyy tuottamaan jopa 240* kuppia tunnissa.
 *) Riippuen kupin koosta. Jos käytetään suurempia kahviannoksia 
 (=vahvempaa kahvia) on tuntituottavuus vastaavasti pienempi.

Annokset annostellaan valmiskahvisäiliöstä (I) , minkä tilavuus on 3 litraa suoda-
tettua kahvia. Annoksen koko voi olla kuppi, muki, tai kannu myös instant –jauhe 
tuotteilla.

Laite täyttää seuraavat vaatimukset
● HACCP hygieniavaatimukset koskien maito- ja instant-tuotteita
● BGV 2A vahingonesto-ohjeistus kaupallisesti käytettäville sähkölaitteille.

3.2.1 Käyttötarkoitus
Tämä laite on tarkoitettu sekä koulutetun henkilökunnan käytettäväksi että itse-
palvelutarkoituksiin.

● kahviloissa, ravintoloissa ja hotelleissa
● kahvihuoneissa sairaaloissa
● kahvihuoneissa toimistoissa ja tehtaissa
● myymälöissä itsepalvelukahvituksiin

Tämä laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi:

● paikoissa jossa on korkea ilmankosteus tai ulkona
● aluksilla tai siirrettävissä kohteissa (ottakaa näissä tapauksissa 
 yhteys tekniseen tukeen).
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3.2.2 Ilmoitukset näytöllä

Ovi avoinna

Boilerin paine liian pieni!
Odota pumpun pysähtymistä.
Onko vesihana auki?

Boilerin lämpötila liian alhainen. 
Odota koneen lämpenemistä

Ohjelman käynnistäminen 
käynnissä

Liian vähän kahvia kahvi-
säiliössä

Liian vähän instantjauhetta
instantsäiliössä

Valmis tarjoilemaan
Suodatus käynnissä

Tuotetta tarjoillaan isoon 
kuppiin (mukiin)

Tuotetta tarjoillaan pieneen 
kuppiin

Tuotetta tarjoillaan kannuun

Kannutäyttö ei aktiivinen

Kahvijauhesäiliö melkein 
tyhjä, täytä!

Vesisuodatin vaihdettava.

Puhdistuskäsky. 
Käynnistä puhdistusohjelma

Puhdistusohjelma käynnissä

Kuittaa painamalla  

Kahviporolaatikko melkein 
täynnä

Kahviporolaatikko täynnä, 
tyhjennä!

Kahviporolaatikko pois paikal-
taan

Väärät päivämäärä- tai aika-
asetukset. Aseta

Merkkaa virhekoodi muistiin, puh-
dista tarvittaessa. Kytke laite pois 
päältä ja takaisin päälle. Jos on-
gelma ei poistu, kutsu huolto

Väärä arvo syötetty

Kahvijauhesäiliössä liian vähän 
kahvia
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4. Käyttöohjeet 
4.1 Käytön aloitus

Kun laite on asennettu, liitetty ja valmistettu toimintaan ohjeiden mukaisesti valtuutetun huoltomiehen 
toimesta, voit nyt täyttää säiliöt ja ohjelmoida laitteen käyttöä varten.

a) Päällekytkeminen
Laitetta voi kytkeä päälle ennen täyttöä niin että se 
lämpenee saman aikaisesti:
● avaa vesihana
● kytke laite sähköverkkoon
● avaa ovi (B) avaimella
● käynnistä laite On/Off kytkimellä (R).
● aseta roiskesuojapelti paikalleen. Tarjoiluhanasta  
 tulee kuumaa vettä lämpenemisen aikana. 
 Palovamman vaara!!

b) Kahvijauheen lisääminen
Avaa kansi (U) ja
● avaa kahvijauhesäiliön kansi (1).
● lisää säiliöön (H) kahvijauhe (älä paina kahvi-
 jauhetta)  ja sulje kansi
● sulje kansi (U).

 Älä sekoita säiliöitä keskenään! Taaempi
 säiliö on kahvijauhesäiliö ja tämä on selvästi 
 osoitettu kannessa olevalla tarralla (2).

c) Instantjauheen lisääminen
Käännä instantjauheputki (K) ylös ja:
● poista instantsäiliö (J) nostamalla sitä vähän ja  
 vetämällä pois laitteesta.
● poista säiliön kansi (3) ja lisää jauhe (älä paina  
 jauhetta) ja laita heti kansi takaisin, varmista että 
 kannen lippa on eteenpäin
● laita säiliö takaisin laitteeseen siten että säiliössä 
 oleva tappi menee tiiviisti säiliön alla olevan pellin 
 reikään. Vain siten säiliö on oikein asetettu 
 laitteeseen
● Käännä instantjauheputki (K) takaisin alaspäin.

Sulje laitteen ovi ja tarkkaile näyttöä.
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d) Ovatko säiliöt täynnä?
Jos ovi oli auki kauemmin kuin 10 sekuntia näkyy 
näytöllä kysymys: “All containers full?” (Kaikki säiliöt 
täynnä?)
● Jos molemmat säiliöt ovat täynnä siirry kohtaan
  “Yes” painikkeella 6 ja paina sen jälkeen paini-
 ketta 8 (enter).
● Jos säiliöt eivät ole täynnä jätä “No” aktivoituna  
 ja paina näppäintä 8 (enter). Seuraava valikko  
 ilmestyy näytölle (säiliön valinta).
● Jos säiliöt eivät ole täynnä mutta et halua 
 tehdä muutoksia paina näppäintä 4 (esc)   
 lopettaaksesi tämän toiminnon.

e) “Filled?” (täytetty) (säiliön valinta)
● Valitse säiliö näppäimillä 2/3, kahvi/instant 
 (coffee / instant),
 jonka täyttöasetuksia haluat muuttaa
● vahvista valinta painamalla näppäintä 8 
 (enter). Seuraava valikko (täyttömäärät) 
 ilmestyy nyt näytölle.
● Painamalla painiketta 4 (esc) palaat 
 edelliseen valikkoon.

f) “Täyttömäärät” valikko
● Aseta täyttömäärä näppäimillä 6 / 7 (+ ja -)   
 25% askeleissa
● vahvista painamalla painiketta 8 (enter). 
 Muutos hyväksytään ja näytölle ilmestyy taas 
 säiliön valintavalikko.
● Voit vaihtoehtoisesti painaa näppäintä 4 (esc) 
 ja lopettaa tämä toiminto ja palata edelliseen 
 valikkoon.
● Toista kohdat e) ja f) säiliöille joiden täyttö-
 määrää halutaan muuttaa.

g) Poistu täyttömäärä-valikosta
● jos et halua tehdä lisää muutoksia, paina 
 painiketta 4 (esc) toistuvasti kunnes näy-
 töllä näkyy:
● ready to dispense (valmiina tarjoilemaan) tai
● time to clean (puhdistuskehoitus)  
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h) Suodatusmäärien asetus
Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan jos se on 
huoltomiehen toimesta aktivoitu
● Pidä  painettuna kunnes näytölle ilmestyy:
● “Storage volume” jos näppäintä painaa kerran: laite 
pyrkii pitämään yllä valittua määrää kahvisäiliössä 
toistuvilla suodatuksilla.
● “Coffee jug filling” (kannutäyttö) jos näppäintä 
 painaa kolme kertaa.
● “External registration” (Ulkoinen rekisteröinti) jos  
 näppäintä painaa neljä kertaa. 
Jos näppäintä painaa vielä kerran palaa valinta ta-
kaisin alkuun.

Kun näytöllä näkyy “Storage volume” (varastomäärä) 
valikko:
● säädä näytöllä näkyvää suodatusmäärää (1) 
 näppäimillä 6 (+) ja 7 (-)
● 0,5 l askeleissa 3 litraan asti miinus säiliössä 
 ennestään oleva kahvimäärä.

Laite käynnistää suodatuksen kun poistut tästä vali-
kosta painamalla
● näppäintä 8 (enter) jos haluat tallentaa tehtyjä  
 muutoksia.
● näppäintä 4 (escape) jos ei ole tallennettavaa.

4.2  Tuotteiden annostelu

Jos laite on asetettu annettujen ohjeiden mukaisesti käynnistyy 
suodatus automaattisesti. Heti kun suodatus on tapahtunut ja 
säiliössä on annosteltavaa kahvia ilmestyy näytölle:

● “Suodatus käynnissä” (2), kahvia voidaan annostella 
 mutta kahvisäiliö täyttyy edelleen.
● “Suodatus pysähtynyt” (3), kahvia voidaan annostella niin 
 kauan kun säiliössä on kahvia.
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a) Kuppi tai kannu
● Jos käytössä on normaalikorkuinen kahvikuppi,  
 taita tarjoiluhylly (E) alas ja aseta kuppi hyllylle.
● Jos kyseessä on muki tai kannu, taita tarjoiluhylly  
 ylös ja aseta korkea muki tai kannu tippavesiritilälle 
(F).
● Laita kyseessä oleva astia keskelle tarjoilu-
 hanan (D) alle.
Tarjoiluhanan jatke (5) isompien astioiden täyttämistä 
varten on saatavana erikseen.

b) Tuotteen valinta
● Paina valitun tuotteen painiketta. Manager func- 
 tions (esimies-asetukset) valikossa tehtyjen ase-
 tuksien mukaisesti
 ● yksi kevyt painallus riittää käynnistämään an- 
  nostelua kuppiin /kannuun
 ● annostelu voidaan pysäyttää painamalla paini-
  ketta uudestaan,
 ● käyttäjän tulee pitää painiketta painettuna 
  niin kauan kun hän haluaa annostelun jatkuvan  
  (annosteltu kannutäyttö).
● Huoltohenkilökunta voi halutessa muuttaa 
 näytössä näkyvät tuotenimikkeet.
● Manager functions (esimies-asetukset) valikossa 
 voidaan asettaa jos laite liitetään kassajärjestel-
 mään tai jos se on varustettu rahalukolla

c) Jäljellä olevan kahvimäärän poistaminen
Ennen laitteen sammuttamista tai puhdistusta voi-
daan säiliössä jäljellä oleva kahvimäärä poistaa, kts 
“Puhdistus”.
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4.3  Esimiesvalikko (Manager menu)

Tämän valikon avulla pääsee käsiksi suojat-
tuihin asetuksiin (kts Esimiestoiminnot). Nämä 
toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan jos ne 
on huoltomiehen toimesta aktivoitu.

a) Esimiesvalikkoon pääseminen
● Avaa laitteen ovi ja käännä avainkytkin (1)  
 oikealle. Kun suljet laitteen oven ilmestyy  
 esimiesvalikko näytölle.

b) Muutettavan asetuksen valitseminen
Valitse ensin asetus jota haluat tarkastaa tai muut-
taa. Valinta tehdään seuraavilla painikkeilla:

 (2)  siirtyminen edelliselle riville
 (3)  siirtyminen seuraavalle riville

 (8)  halutun asetuksen valinta tai aikaisem- 
  min asetetun arvon hyväksyminen

 (4)  poistuminen valikosta.

c) valikkoasetuksen muuttaminen
Jos arvot esitellään valittavina vaihtoehtoina, 
paina:

 (6)  siirtyäksesi edelliselle riville,
 (7)  siirtyäksesi seuraavalle riville

Jos arvot esitellään pylväina, painamalla:

 (2)  suurennat arvoa

 (3)  pienennät arvoa.

d) Muutosten hyväksyminen/hylkääminen
Kun valitun asetuksen arvoa on muutettu, pai-
namalla:

 (8)  tallennat arvoa ja poistut kyseiseltä 
  valikkosivulta 

 (4)  hylkäät tehdyt muutokset ja poistut 
  kyseiseltä valikkosivulta tekemättä 
  mitään muutoksia.

e) Esimiesvalikosta poistuminen
Älä unohda kääntää avainkytkintä kokonaan va-
semmalle sen jälkeen kun olet lopettanut!
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4.4  Esimiestoiminnot

Kun olet valinnut esimies-valikon kappaleen “Esimiesvalikko” mukaisesti voit tehdä 
seuraavia asetuksia :

a) Kahvisäiliön täyttömäärä (Storage volume)
Kts. “Käytön aloitus”.

b) (ei enää käytössä)

c) Annostelu kannuun (Coffee jug filling)
Tämä toiminto mahdollistaa kannuannostelun hyväksimistä tai hylkäämistä yleisellä 
tasolla. Tämä vaikutta kuitenkin vain tuotteisiin joiden kohdalla kannuannostelu 
on aktivoitu. Kts kohta f), “Tuotteet.

d) Info
Tämän toiminnon avulla voit tarkastella laskuria jokaisen yksittäisen tuotteen koh-
dalta (päivittäinen ja yhteenlasketut määrät) sekä myös vesisuodattimen jäljellä 
oleva  kapasiteetti. Päivittäislaskuria voidaan nollata jokaisen tuotteen kohdalta 
painamalla  painiketta kyseisen tuotteen määrän ollessa näytöllä. Kokonais-
laksuria ei kuitenkaan voida nollata.

e) Painikkeiden lukitseminen (On/Off)
Tämän toiminnon avulla voit tilapäisesti lukita painikkeet jos esimerkiksi joudut 
jättämään laitetta ilman valvontaa lyhyeksi ajaksi mutta et kuitenkaan halua sam-
muttaa sitä.
Vihje: Kun poistat avaimen avainkytkimestä kenelläkään ei ole pääsyä painike-
toimintoihin.

f) Tuotteet (Products)
Tämän toiminnon avulla voit muuttaa yksittäisen tuotteen asetuksia:
● kahvin määrä (coffee volume)
● instant vahvuus/vesimäärä (instant strength / water volume)
● kuuman veden määrä (hot water volume)
● tuotteen nimi (product name)
● mikä kuvake näytetään kuppi/kannu valinnan yhteydessä (“Cup/jug selection”)
● kannutäyttö (jug filling)
● tuotteen hinta (product price)

g) Kahvin suodatus (Coffee preparation)
Tämän toiminnon avulla voit muutta kahvisäiliössä olevan kahvin vahvuutta.
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h) Käyttöasetukset (Operating parameters)
Tämän toiminnon avulla voit:
● määritellä kolme päivittäistä “pika” (“Fast”) -aikaa  jonka aikana kähvisäiliö 
 pidetään täynnä huolimatta kahvimääräasetuksista.
● asettaa ajastettu käynnistysaika jolloin kone käynnistyy automaattisesti ja 
 suodattaa tietyn määrän kahvia. Tämän toiminnon ehtona on että:
 - laite on kytketty päälle
 - puhdistus on suoritettu ja että automaattinen puhdistusohjelma on suoritettu  
  viimeisen toiminnan jälkeen. Muuten laite pysähtyy tähän kohtaan käynnis-
  tyksen jälkeen.
● että tuotesäiliöt on täytetty ja että vesihana on auki.

Ajastinkäyttöä ei saa käyttää käyttääkseen laitetta ilman valvonta.

● automaattisesti sammuttaa laitetta suoritetun automaattisen puhdistus-
 ohjelman jälkeen.
● asettaa kaksi päivittäistä puhdistusaikaa. Jos tämä aika ylittyy ilmestyy 
 näytölle muistutus jonka jälkeen voidaan annostella maks. 50 kuppia
● asettaa aika
● asettaa päivämäärä
● valita kesäaika

Eri asetuksien asettaminen on selvästi esitetty kyseisessä valikossa, yleensä 
ainoastaan esitetyt vaihtoehdot voidaan valita ja hyväksyä
Esimiesvalikon käyttö on selitetty kappaleessa “Esimiesvalikko”.
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4.5  Puhdistus

Kahvikoneen säännöllinen puhdistus varmistaa sen 
arvoa ja käyttövarmuutta. Seuratkaa ohjeita:

a) Puhdistusvälit
Puhdistusohjelma tule suorittaa vähintään kerran 
päivässä, normaalisti ennen käyttöä tai sen jälkeen ja 
varsinkin ennen pitempiä käyttämättömiä jaksoja (esim. 
viikonloppu).
Välipuhdistus puhdistusohjelman avulla on suoritettava 
12 tunnin käytön jälkeen.
Manuaalinen puhdistus tulee suorittaa seuraavasti:
● päivittäin: sekoittaja / kahvisäiliö
● viikoittain: instant säiliö / kahvijauhesäiliö
● kuukausittain: instant-jauhepölyn vetolaatikko / 
 instantjauheen syöttöruuvi
● tarvittaessa: ulkokuori, vesisyöttölekun siivilä.

b) Automaattinen muistutus
On mahdollista ohjelmoida kaksi päivittäistä puhdistus-
muistutusaikaa (kts. Esimiestoiminnot)
Automaattinen puhdistusohjelma aktivoituu jos:
● toinen yllämainituista puhdistusajoista on ylitetty ja
● laite on ollut käytössä yli tunnin edellisestä 
 puhdistuksesta ja myös että
● vähintään yksi tuote on annosteltu.
● näytössä vuorottelee “Puhdistus” (1) ja “Valmis 
 tarjoilemaan” -kuvakkeet.

Tämän jälkeen voidaan enää annostella 50 tuotetta 
ennen puhdistusohjelman käynnistystä.

c) Ennen puhdistusohjelman käynnistämistä:
● Aseta roiskesuojapelti (2) paikoilleen. Tämä suojaa 
 kuumalta hyvin kuumalta vedeltä.

 Varoitus!

Varmistu ettei laite puhdistuksen aikana:
● upoteta veteen
● suihkuteta vesiletkulla

● Älä suihkuta koneen ympäristöä vesi-
 letkulla tai painepesurilla.
On olemassa sähköiskun vaara jos vesi 
tunkeutuu laitteen sähköosiin.

Katkaise laitteen virransyöttö ennen manuaa-
lista puhdistusta ja anna sen jäähtyä.
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d) puhdistusohjelamn käynnistäminen
Kun roiskesuojapelti on asetettu paikalleen kohdan c) 
mukaisesti:

● Avaa laitteen ovi ja paina “Start” (S) -painiketta  
 (kolme äänisignaalia kuuluu). Sulje ovi.

Näytölle ilmestyy valintavalikko (3). Valitse toiminto:
● Sekoittaja (Mixer unit) - jos ainoastaan haluat  
 huuhdella sekoittajaa (kesto n. 1 minuutti).
● Suodatusjärjestelmä (Brewing system) - jos 
 haluat puhdistaa suodatusjärjestelmää (kesto n. 22 
 min). Tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan voida valita jos 
 suodatus on samanaikaisesti käynnissä.

Jos kahvisäiliössä on kahvi kysyy kone jos haluat 
ottaa sen talteen. Menettele siinä tapauksessa seu-
raavasti:
● sijoita kannu annosteluhanan alle
● tyhjennä kahvisäiliö painamalla painiketta 8 (enter).

Kun valmiskahvisäiliö on tyhjentynyt, säiliön huuhtelu 
käynnistyy ja n. 2 minuutin kuluttua kone ilmoittaa 
äänisignaalien ja näytöllä näkyvän ilmoituksen avulla 
että on aika lisätä pesujauhe. Älä laita pesujauhetta 
ennen tätä ilmoitusta, sillä se saattaa muuten liueta jo 
huuhtelun aikana.

● Avaa ovi ja avaa kansi.
● Laita 2 mittalusikallista puhdistusjauhetta valmis-
 kahvisäiliöön (I).
● puhdista valmiskahvisäiliön seinät ja pohja varovasti 
 laitteen mukana toimitetulla harjalla.
● Kun kaikki kannet ja ovi on suljettu, vahvista puhdis-
 tusjauheen annostelu  painamalla -painiketta. 

Puhdistusohjelma käynnistyy. Kun ohjelma on suo-
ritettu loppuun käynnistyy uusi suodatus tai laite 
sammuu automaattisesti riippuen “Esimies-valikossa” 
asetettujen asetuksien mukaisesti.

  Ole aina huolellinen kun lisäät puhdistusjau-
  hetta! Sitä ei saa laittaa väärään säiliöön. 
  Puhdistusjauhetta ei missään tapauksessa 
  saa joutua kahvijauhesäiliöön!

Puhdistusjauhe sisältää ainesosia joka nieltynä vaarantavat terveyttä ja voivat 
ärsyttää silmiä ja ihoa!
Seuraa puhdistusjauheen käyttöohjeita. Ota yhteys lääkäriin jos ilmenee oireita jau-
heen käsittelyn jälkeen.
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e) Päivittäin: instantjauhesekoittajan puhdistus
Sekoittaja tule puhdistaa päivittäin maitotuotejäämien takia:

Purku:
● Käännä instantjauheputkea (K) ylöspäin 
● Nosta annosteluputki (O) irti annosteluhanasta.
● Löysää sekoittajan laippaa (L) kääntämällä sen vipua 
 vastapäivään.
● Voit nyt irrottaa koko sekoittajan (M) vetämällä se 
 ulos yhdessä putken kanssa.
● poista instantsäiliö (J) nostamalla ja vetämällä sitä 
 ulos. Voit irrottaa jauheputken puhdistusta varten.

Puhdistus:
● Puhdista osat huolellisesti kuumalla vedellä ja 
 maitotuotteiden puhdistusaineella.
● Puhdista sekoittajan siipi (1) märällä kankaalla ja 
 kuivaa kuivalla kankaalla
● Huuhtele huolellisesti ja anna kuivua kunnolla.

Asennus:
Asenna osat takaisin käänteisessä järjestyksessä.
Huomaa:
● Tarjoiluputki (O) täytyy painaa kokonaan 
 sekoittajan yhdysmuhvin päälle ja toisesta päästä 
 kunnolla tarjouluhanaan.
● Laita säiliö takaisin laitteeseen siten että säiliössä 
 oleva tappi menee tiiviisti säiliön alla olevan pellin 
 reikään (6). Vain siten säiliö on oikein asetettu 
 laitteeseen
● Käännä jakeluputki (K) takaisin alaspäin ennen 
 oven sulkemista.
● Ohjelma pyytää huuhtelemaan instant –yksikön, 
 kun suljet oven. Paina näppäintä 8 (enter).
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f) Päivittäin: kahviporolaatikon tyhjentäminen
● Tyhjennä porolaatikko (7) aina kun avaat ovea. Jos 
 tätä ei tehdä ja laatikko on:
● n 75% täynnä, näytölle ilmestyy varoitus.
● 100% täynnä, kahvia ei voida enää suodattaa. 
 Näytöllä näkyy ilmoitus.

Porolaatikkoa voidaan tyhjentää tavallisen 
kotijätteen sekaan. Jos porolaatikko oli pois paikaltaan 
yli 3 sekuntia ilmestyy seuraavat ilmoitukset näytölle
oven sulkemisen jälkeen.

● näytölle ilmestyy kysymys “onko porolaatikko tyhjä”. 
 Vahvista painamalla painiketta  8, (enter).
● jos porolaatikko ei ole asetettu takaisin tyhejnnyksen 
 jälkeen ilmestyy näytölle varoitus (10).

Mikäli kahviporot johdetaan läpivientiputken avulla laitteen 
alapuolella olevaan  biojäteastiaan, kahviporolaatikkoa ei 
tarvitse tyhjentää eikä ylläolevia ilmoituksia tule näytölle. 
Tyhjennä biojäteastia kuitenkin päivittäin.

g) Viikoittain: instant-säiliön puhdistus
● Poista instant-säiliö seuraavasti:
● Käännä instantjauheputkea (K) ylöspäin
● Poista instantsäiliö (J) nostamalla ja vetämällä sitä 
 ulos. Irrota jauheputki puhdistusta varten.
● Tyhjennä säiliö 
● Puhdista kuivalla ja puhtaalla harjalla. Irrota 
 säiliöön juuttunut jauhe.
● Laita säiliö (J) takaisin laitteeseen siten että 
 kannen lippa on eteenpäin ja että säiliössä 
 oleva tappi menee tiiviisti säiliön alla olevan pellin 
 reikään (6). Vain siten säiliö on oikein asetettu 
 laitteeseen
● Käännä jauheputki (K) takaisin alaspäin ennen 
 oven sulkemista.
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h) Kuukausittain
Kerran kuussa tulee sekoittajan puhdistuksessa suorittaa 
ylimääräinen vaihe:
● Kun sekoittaja on irrotettu vedä ulos pieni 
 laatikko (1) ja puhdista se kuumassa 
 vedessä muiden osien mukana.

Kerran kuussa tulee viikoittaisessa instant-säiliön puh-
distuksessa suorittaa ylimääräinen vaihe:
● Poista syöttöruuvi instant-säilion poistamisen ja 
 tyhjentämisen jälkeen  ruuvaamalla sitä auki ja vetä-
 mällä sitä ulos. Puhdista se kuumassa  vedessä 
 muiden osien mukana.

  Kaikki osat tulee kuivata huolellisesti ennen  
  takaisin asentamista. 
  Muuten instant-jauhe paakkuuntuu

i) Ulkokuoren puhdistus
● Pyyhi kostealla rätillä säännöllisesti kaikki 
 muoviosat, kaikki maalatut pinnat sekä ruostu-
 mattomat teräspinnat. Älä käytä teräviä esineitä 
 eikä syövyttäviä aineita.
● Jos käytätä ruostumattoman teräksen puhdis-
 tusainetta, varmista että se sopii käytettäväksi 
 MELITTA® kahvilaitteiden kanssa.
 Seuraa puhdistusaineen käytöohjeita.
● Poista tippavesiritilä (F) heti kun siinä on näkyvää 
 likaa: paina kevyesti ritilän takaosaa niin että 
 etuosa nousee ja sitä voidaan helposti poistaa. 
 Puhdista myös tippavesikaukalo kostealla rätillä.
● Tarjoiluhyly voidaan helposti irrottaa. Vedä 
 taipuisat pitimet sivuille ja irrota tarjoiluhylly 
 heti kun se on likainen. Puhdista se kuumassa 
 vedessä ja normaalilla pesuaineella.
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Ainoastaan pätevä huoltohenkilökunta saa suorittaa huoltotoimenpiteitä tälle 
laitteelle.

a) Vikatilanteen sattuessa
Jos laite ei toimi kunnolla tai se vikaantuu, katkaise sähkö ja kutsu huolto:

● jos laitteen kuori on vahingoittunut tai jos ovi ei sulkeudu kunnolla
● jos virransyöttökaapeli tai pistoke on vahingoittunut tai jos sulake laukeaa 
 toistuvasti
● jos laitteesta vuotaa vettä
● jos näytölle ilmestyy virheilmoituksia tai jos laite toimii poikkeavasti
● jos huomataan epätavallisia hajuja tai jos laitteen kuori kuumenee 
 (normaalin käytön aikana kuori on ainoastaan kosketuslämmin) 

Kaikissa yllämainituissa tapauksissa, katkaise sähkö sekä vesi ja kutsu huolto.

b) Huolto/ylläpitovälit
● Noin 80.000 annoksen, kuitenkin vähintään kerran vuodessa,  jälkeen tulee 
 laite huoltaa omistajan kustannuksella
● Ulkoiset vedensuodattimet tulee tarkistaa/huoltaa suodattimen valmistajan  
 ohjeiden mukaisesti. Vedensuodattimen suodatuspatruunat tulee uusia vähin-
 täin 12 kuukauden välein bakteerien muodostumisen ja vedensaastumisen 
 ehkäisemiseksi.

Metos tarjoaa pyydettäessä kattavan huoltosopimuksen joka varmistaa huollon 
ja ylläpidon jatkuvuuden.

4.7 Ylläpito
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4.8 Hävittäminen

Tämä laite on suunniteltu siten, että se kuormittaisi ympäristöä mahdollisimman 
vähän.

a) Jäte
Suodatusprosessin tuottama jäte (kahviporo) on täysin orgaanista ja se voidaan 
hävittää normaalin kotitalousjätteiden joukossa.

b) Jätevesi
Suodatuksen ja puhdistuksen aikana syntyvä jätevesi noudattaa yleisen kotitalous-
jätteiden periaatteita ja voidaan ohjata suoraan viemäriverkostoon.

c) Puhdistusaineet
Tässä ohjeessa suositellut puhdistusaineet vastaavat yleisiä määräyksiä (jos 
käytetty ohjeiden mukaisesti) ja niitä voidaan näin ollen johtaa jäteveden mukana 
viemäriverkostoon ilman muita toimenpiteitä.

d) Laite
Laite koostuu pääasiallisesti kierrätettävistä materiaaleista kuten ruostumattomasta 
teräksestä, muovistaa ja elektronisista komponenteista. Valmistuksessa ei ole käy-
tetty materiaaleja jotka vaatisivat erikoista käsittelyä kuten paristoja tai akkuja.
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5. Asennus
5.1 Vaatimukset

Varmistaakseen häiriöttömän toiminnan tulee seuraa-
vat vaatimukset täyttyä:

a) Vedensyöttö:
● Vedensyötön (1) pitää olla helposti katkaistavissa 
 milloin vaan käytön aikana (sulkuhana).
● Vedenpaineen tulee olla väh.  2.0 bar 
 (3 litraa/min. dyn.) eikä saa ylittää 6 bar
 (ota huomioon paineenvaihtelut yö/päivä). Jos 
 paine ylittää 6 baria täytyy paineenalennus-
 venttiiliä asentaa sulkuhanan ja laitteen väliin.
● Merkitsevä veden kovuus ( Carbonate hardness, 
dKH) pitää olla välillä 1...5˚ dKH   v ä-
lillä. Jos merkitsevä kovuus on:
 ● 1-5° dKH, tulee Everpure aktiivihiili veden
  suodatin asentaa laitteen vedensyöttölinjaan
 ● >5° dKH, tulee Brita -vedensuodatin ehdotto-
  masti asentaa laitteen vedensyöttölinjaan.
 ● < 1° dKH, ota yhteys valmistajaan (pehmeää vettä).
Vedensuodattimien kunto tulee tarkastaa ja suodatti-
men patruuna täytyy vaihtaa vähintäin 12 kuukauden 
välein (mikrobikasvun estäminen).
● Mutasihti (4) tulee aina asentaa..

b) Viemäri:
● Laite tulee liittää lappomenetelmällä kiinteään 
 viemäriin joka on varustettu hajulukolla (5).
● Viemäriliitäntä tulee suojata takaisinvirtaukselta  ja tulvi-
 mista vastaan (6) estääkseen viemäriveden 
 epäpuhtauksien pääsyä takaisin laitteeseen.

c) Sähköliitäntä
● Asennuspaikan sähköliitäntä on oltava 
 laitteen arvokilven mukainen.
● Syöttölinja tulee asiakkaan toimesta varustaa 
 sulakkeella ja vikavirtasuojalla (max. 30 mA).
● Liitäntä suoritetaan pistokkeella, ei kiinteästi 
 liitettynä sähköverkkoon. Pistorasian tulee 
 sijaita paikassa johon on helppo pääsy jotta 
 pistoke voidaan helposti tarvittaessa irrottaa 
 käytön aikana.
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e) Asennuspaikka
● Laitetta saa asentaa ainoastaan sisätiloihin. 
 Kosteus ja lämpötila saattavat vaikuttaa haitallisesti  
 laitteen toimintaan.
● Laitteen taakse on jätettävä 10 cm tilaa (9) lämmön-
 poistoa varten. Laitteen yläpuolella tulee olla 
 31 cm tilaa jotta kansi voidaan avata.
● Jos laitetta käyttää muu kuin koulutettu henkilö-
 kunta tulee se asentaa paikalle jossa se on 
 koulutetun henkilökunnan valvonnan alaisena.
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5.2 Asennus ja liitännät
Tämän laitteen asennus on suoritettava 
ammattipätevyyden omaava henkilö toimesta
Jos laitetta myöhemmin halutaan siirtää, ottakaa 
yhteys huoltoomme. Näin varmistat oikean asen-
nuksen ja turvallisen toiminnan

a) Vesisäiliöiden käyttö
Jos laitetta ei asenneta kiinteästi vesi- ja viemäri-
verkostoon voidaan sitä käyttää kahdella säiliöllä. 
Tässä tapauksessa on ensisijaisen tärkeää että
tekninen huoltohenkilökunta asentaa takaimu-
ventiillin tuorevesisäiliön liitäntään.
● Kiinnitä vesisyöttöletkun pikaliitin tuorevesi-
 säiliöön (1).
● Kiinnitä poistovesiletkun pikaliitin poistovesi-
 säiliöön (2).
Pikaliitin aukeaa helposti renkaasta vetämällä.

Kun käytät vesisäiliöitä:
● Tyhjennä tuorevesisäiliö päivittäin. Tyhjennä 
 kokonaan, bakteerit lisääntyvät nopeasti, jopa 
 puhtaassa vedessä.
● Muista myös huomioida veden laatu. Käytä 
 tarvittaessa (Brita) vesisuodatinta säiliön
 täytön yhteydessä.
● Ehkäise “säiliöhajun” muodostumista puhdistamalla
 tuorevesisäiliö sekä kansi hajuttomalla puhdistusaineella 
 ennen täyttöä.
● Tyhjennä poistovesisäiliö päivittäin. 
 Poistoveden orgaaniset osat tuottavat pahaa hajua jos
 poistovesisäiliö jää thjentämättä päivittäin. 
 Poistovesisäiliö voidaan puhdistaa tavallisella puh-
 distusaineella.

b) Kahviporojen johtaminen säiliöön (lisävaruste)
Kahviporot voidaanerityisen läpivientiasennussarjaan kuuluvan 
putken  avulla ohjata ulkoiseen säiliöön kahviporolaatikon sijasta. 
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c) Asennus kaapin päälle (lisävaruste)
Laite voidaan asentaa kalusteen, esim “cup Center 1”, 
“cup Center 2” tai “cup Solitaire” päälle.
Käänny tässä tapauksessa huoltomme puoleen.
Turvallisuus syistä tule “cup Solitaire” kiinnittää 
seinään tai lattiaan. Vaihtoehtona on saatavana 
ruostumaton teräs pohjalevy johon se voidaan kiinnittää.
Tarvittavat osat sekä ohjeet toimitetaan jokaisen kalusteen 
mukana.

d) Laitteen jalkojen säätäminen
Laite tulee seistä tukevasti eikä tärinöitä saa esiintyä. Jos
näin ei ole, säädä laite säädettävien jalkojen (1) avulla niin 
että laite on suorassa. Lukitse jalka säädön jälkeen lukitus-
mutterilla.

5.3 Käyttöönotto

Asennuksen suorittava huoltohenkilö suorittaa ensimmäisen 
käynnistyksen. Jos käyttäjä haluaa itse käynnistää laite kun se 
on ollut pidempään käyttämättä tulee toimia seuraavasti:
● Asenna ensin roiskeensuojapelti (2) kuvan mukaisesti. 
 Tämä suojaa käyttäjää kuumasta vedestä jota tulee tarjoilu-
 hanasta lämmityksen yhteydessä.
● Avaa vesihana
● Suorita manuaalinen puhdistus kappaleen “Puhdistus” 
 mukaisesti:
 - sekoittaja
 - instantsäiliö
 - kahvijauhesäiliö
 - kahvisäiliö
● Käynnistä laite ja aloita lämmitys
● Suorita tämän jälkeen automaattinen puhdistusohjelma 
 kappaleen “Puhdistus”  mukaisesti. Vasta tämän jälkeen 
 laite on valmiina käyttöön.
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6. TEKNISET TIEDOT

a) Käyttötiedot
Tuntituottavuus ....................................... max. 240* kuppia
 tai noin 30 litraa kuumaa vettä
Ympäristön lämpötila ..............................+5...30° C
Ympäristön kosteus ................................< 80%
Äänitaso: ................................................< 70 dB(A)

b) Laitteen tiedot
Mitat (LxSxK) ..........................................400 x 519 x 790 mm
Paino ......................................................n. 52 kg
Kahvisäiliön tilavuus ...............................n. 3 l
Kahvijauhesäiliön tilavuus ......................n. 1.2 kg
Instantsäiliön tilavuus .............................n. 1.3 kg
Kahviporosäiliön kapasiteetti ..................n. 30 annosta = 120 kuppia

c) Liitännät
Sähköliitäntä ...........................................230 V / 50 Hz
Tehonkulutus ..........................................max. 3.32 kW
Vesiliitäntä ..............................................R 3/4” A - DN 10
Vesipaine ................................................min. 2.0 bar (dynam.)
 n. 3 l/min tuotolla,
 paineenalennusventtiiliä
 tulee käyttää jos paine
 ylittää 6 bar
Veden laatu ............................................ > 1-5° dKH, partikkeli + aktiivi-
 hiilisuodatin tarpeellinen.
 >> 5° dKH, Brita vedensuodatin
 tarpeellinen
 < 1° dKH, kysy valmistajalta
Viemäriliitäntä .........................................min. DN 4 0 - NW1,5”

d) Lisävarusteet
Kaapit .....................................................cup Center 1
 cup Center 2
 cup Solitaire
 Ruostumaton pohjalevy
Isompien kannujen täyttö .......................Tarjoiluhanan jatke

 Kolikkolukko
 Kolikkolukko palautuksella
 Älykorttilukko
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EN 60 335 

EN 55 014-1; EN 55 014-2; EN 61000-3-3
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Heißgetränkebereiter
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Dispenser boissons chaffe 

Melitta cup breakfast 
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