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Tekniset tiedot ja vaatimukset
Veden vaatimukset: CBS-1130 XV+ 138-517kPa, 5.7lpm
Kuumien juomien laitteisiin syötetty vesi tulee suodattaa
Veden kovuut >100 TDS (5.5 rae)
Vesiliitäntä: 3/8 ” uros.
Suodatusmäärä: Enintään 3,8 litraa suodatusta kohti
Suodatusohjelma - Tehdasasetus: 5,5 minuuttia = [4 minuutin suodatusaika + 1,5 minuutin tippumisaika] (kaikki reseptit)
Seeuraavat suodatusprosessin parametrit ovat käyttäjän hallittavissa:
Brew Volume (suodatusmäärä), Brew Time (suodatusaika), Prewet Percent (esiuutosprosentti= and Prewet Delay (esiuutosviive), Drip Delay (tippumisaika).
Kahvisuodattimen koko:
Vakio - 13” X 5” FETCO # F002
Tehtaan asettama lämpötila:
93°C vesisäiliön sisällä (merenpinnan tasolla)
Sähkö: Katso sähkökonfiguraatiotaulukko.

CBS-1131 XV+ edestä

CBS-1132 XV+ edestä

CBS-1131 XV+ ja CBS-1132 XV+ sivusta

Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.
Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen toimenpiteitä

CBS-1132 XV+ mallit 200 - 240V L1, L2, G
CBS-1131 XV+ mallit 200 - 240V
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Turvallisuusohjeet
1. Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia ohjeita ja
määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähkö- ja vesiverkostoon ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö. Tämä laite on valmistettu vain kaupalliseen käyttöön
2. Kaupallisten laitteiden toimintavaatimukset ja huolto eroavat kodinkoneista.
3. Tätä laitetta käyttävien henkilöiden tulee olla perehdytettyjä laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.
4. Laitteen käyttö on rajoitettu henkilöille, joilla on tietoa turvallisuudesta / hygieniasta ja käytännön kokemusta kahvinkeittimestä. Tämä laite on asennettava paikkoihin, joissa koulutettu henkilöstö voi valvoa
sitä.
5. Älä yritä siirtää laitetta sen ollessa täynnä kuuma nestettä. Tyhjennä aina laite ennen siirtämistä.
6. Kaupalliset kahvinkeittimet valmistavat suuria määriä kahvia tai teetä yhdessä erässä erittäin kuumalla
vedellä. Palovamman vaara.
7. Kaupalliset kahvinkeittimet tuottavat erittäin kuumaa vettä suihkupäästä, suodatinsuppilosta ja hanasta. Palovamman vaara.
8. Kahvinkeitin voi jatkaa erittäin kuuman veden annostelua vaikka se on sammutettu ohjauspaneelin
painikkeiden avulla tai sen virransyöttö on katkaistu. Palovamman vaara.
9. Turvallisuuden vuoksi keitin lukitsee suodatinsuppilon paikalleen 5,5 minuutiksi haudutuksen käynnistämisen jälkeen. Älä koskaan yritä poistaa suodatinsuppiloa väkisin tai muutta tehdasasetettua aikaa.
Säilytä nämä ohjeet koulutusta ja tulevaa käyttöä varten.
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Käyttö
Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin asioihin:
1. Esilämmitä termoskannut (lisävaruste) aina ennen jokaisen päivän ensimmäistä käyttökertaa täyttämällä ne puoliväliin kuumalla vedellä ja antamalla niiden seistä vähintään 5 minuuttia.
2. Älä poista suodatinsuppilo kahvinkeittimestä ennen kuin tippuminen no loppunut.
3. Varmista, että termoskannu (lisävaruste) on tyhjä, ennen kuin suodatat siihen kahvia.
4. Opettele, miten termoskannun (lisävaruste) kannu suljetaan sekä lukitaan kuljetusta varten.
5. Opettele mistä löytyy laitteen sähkönsyötön pääkatkaisija sekä vedensyötön sulkuhana
6. Säiliön höyry saattaa muodostaa putkiin kondenssivettä, joka poistuu suodatinsuppiloiden kautta jopa
1/4 kupillisen verran yön aikana. Sijoita sopiva astia kunkin suodatinsuppilon alle kun laite ei ole käytössä.
7. Valmistaja suosittelee, että jätät keittimen virran päälle yön yli. Vesisäiliö on hyvin eristetty ja hyvin vähän sähköä käytetään säiliön pitämiseen kuumana. Keittimen jättäminen “ON” -asentoon estää myös
viiveet vuorojen alussa kun keitin on valmiiksi käyttölämpötilassa.

Suodatus
1.
2.
3.
4.
5.

Käännä virtakytkin “ON” -asentoon.
Valmistele suodatinsuppilo, jossa on oikeankokoinen suodatin ja sopiva määrä kahvia.
Liu’uta suodatinsuppilo kokonaan kiskoihin.
Aseta puhdas, tyhjä, esilämmitetty kannu suodatinsuppilon alle.
Valitse suodatusmäärä (
/
/
) ja pidä valittua suodatuspainiketta painettuna yhden sekunnin ajan
aloittaaksesi
6. STOP -painikkeen valo syttyy
- Näytössä näkyy jäljellä oleva aika
- Valittu suodatuspainike vilkkuu osoittaen, että suodatus on käynnissä.
- Kaikki muut suodatuspainikkeet sammuvat.
7. Kun suodatus on valmis:
8. STOP -painike sammuu ja suodatuspainike vilkkuu edelleen DRIP DELAY (Tippumisaika) -asetuksen ohjelmoidun
ajan. Tämä osoittaa, että kahvi saattaa vielä tippua suodatinsuppilosta
9. Turvallisuuden vuoksi - älä poista suodatinsuppiloa ennen kuin tiputus on valmis.
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Ylläpito ja puhdistus
Varoitus
1.
2.
3.
4.

Kytke laite aina pois päältä ennen puhdistustoimenpiteitä (mukaan lukien ulkopintojen pyyhkiminen)
Kuivaa ulkopinta, erityisesti etupaneeli, ennen virran kytkemistä päälle.
Älä levitä minkäänlaista paineistettua puhdistusainetta (aerosoli) tämän laitteen etupaneeliin.
Älä koskaan käytä liuotinta tai liuotinpohjaista puhdistusainetta tai öljypohjaista kiillotetta missään tämän laitteen kohdassa.
5. Kuivaa kosketuspaneelin (painikkeet) pinta ennen virran kytkemistä
6. Älä kytke laitteen sähköt tai yritä käyttää laitetta sitä, jos kaikki kannet eivät ole paikallaan ja kaikki
ruuvit on kiinnitetty.
7. Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen purkamista tai huoltoa.

Jokaisen suodatuksen jälkeen:
1. Hävitä porot ja huuhtele suodatinsuppilo.
2. Älä koskaan lyö suodatinsuppiloa äläkä iske sitä kovaa pintaa vasten. Tämä vahingoittaa suodatinsuppiloa ja voi vahingoittaa suodatinsuppilon ohjaimia.
3. Huuhtele suodatinsuppilo myös aina ennen käyttöä.

Päivittäin:
1. Pese suodatinsuppilo kuumalla vedellä jossa on puhdistusainetta.
2. Vedä irti punainen CSD -vesisuutuin suihkupäästä, se on
kiinnitetty magneettisesti. Käytä käsineitä tai paksua pyyhettä (voi käytön jälkeen olla kuuma). Æ Puhdista ja kiinnitä
se uudelleen. Käytä etikkaa, jos siinä on kalkkisaostumia.
3. Puhdista termoskannut (lisävaruste) kuumalla vedellä jossa
on puhdistusainetta, huuhtele ja anna kuivua.
4. Käytä laitteen ulkopintojen puhdistamiseksi ainoastaan pehmeää liinaa ja vettä jossa puhdistusainetta. Älä koskaan käytä hiovia tai syövyttäviä pesuaineita jotka voivat vahingoittaa
laitteen pintaa.

Viikoittain
1. Puhdista laite kahvinkeittimille tarkoitetulla puhdistusaineella.
2. Noudata huolellisesti puhdistusaineen mukana toimitettuja ohjeita
3. Älä koskaan käytä aerosoleja, liuottimia, liuotinpohjaisia puhdistusaineita tai öljypohjaisia kiillotusaineita missään laitteen kohdassa
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Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.
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