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1. Turvallisuus

1.1. Tärkeää tietoa
Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta 
ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että tätä laitetta käytetään noudattaen tässä ohjekirjassa annettuja turvalli-
suus- ja käyttöohjeita sekä työpaikan turvallisuusohjeita. Käyttäjä on vastuussa siitä, että laite asenne-
taan, konfiguroidaan, käynnistetään, käytetään sekä ylläpidetään ohjeiden mukaisesti sekä että ainoas-
taan kyseiseen tehtävään koulutetut henkilöt suorittavat näitä tehtäviä. On myös käyttäjän vastuulla, että 
laite käytetään kansallisten ja paikallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.

VAROITUS
Tutustu huolellisesti tämän luvun turvallisuusohjeisiin ennen kun käytät laitetta. Kiinnitä erityistä huomi-
ota tässä ohjekirjassa annettuihin varoituksiin ja huomautuksiin. Annettuja ohjeita on noudatettava, jotta 
tapaturman, jopa hengenvaarallisen, vaaraa ei syntyisi itselle tai muille.

VAROITUS
Älä käytä laitetta, jos on jotain turvalliasuusmääräystä tai -toimintoa jota ett ymmärrä. Ota yhteyttä esi-
mieheesi koulutusta varten. Laitteen käyttäminen ymmärtämättä tai naoudattamatta turvallisuusmäärä-
yksiä voi johta tapaturmaan, jopa hengenvaaralliseen.

VAROITUS
Älä käytä laitetta ennen kun olet saanut tarvittavan koulutuksen laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen 
käyttöön. Älä käytä laitetta jos et ole varma, että osaamistasosi on riittävä. Älä koskaan yritä poistaa, muo-
kata, ohittaa tai estää laitteen turvalaitteita. Puuttuminen turvalaitteiden tomintaan voi johtaa vakavaan 
tapaturmaan.

1.2. Laitteessa käytetyt turvallisuusmerkinnät
Laitteeseen on kiinnitetty varoitusmerkkejä kiinnittämään käyttäjän huomiota turvallisuuteen liittyvissä 
asioissa. Näiden meirkintöjen tarkoitukset selitetään tässä ohjekirjassa.

1.2.1. Turvallisuusmerkintöjen luokitus

Turvallisuusmerkinnät ovat kansainvälisesti hyväksyttyä tyyppiä ja niiden tarkoitukset ovat alla olevan mukaiset.

VAROITUS 
Kiinnittää huomion vaaraan.

1.2.2. Varoitus, Huomautus ja Info

VAROITUS
Kiinnittää huomiota tilanteeseen, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on noudatettava, 
jotta vakavan tapaturman vaaraa ei syntyisi

HUOMAUTUS
Kiinnittää huomiota tilanteeseen, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on noudatettava, 
jotta jotta huonon lopputuloksen, laitevaurion, vaaran mahdollisuus tai ympäristön saastuminen vältetään 

INFO
Kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdollinen hyöty
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1.3. Käyttötarkoitus
Tämä laite on tarkoitettu kahvin sekä kuumien juomien valmistukseen. Laitteen käyttö muihin tarkoituk-
siin on kielletty ja voi aiheuttaa vaaratilanteen. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka saattavat ai-
heutua käytettäessä laitetta muuhun kuin yllämainittuun tarkoitukseen tai ohjeiden vastaisesta käytöstä.

VAROITUS
Älä yritä jauhaa muuta kun kahvipapuja kahvimyllyssä.

1.4. Muutoksia laitteeseen
VAROITUS
Älä yritä tehdä muutoksia laitteeseen ilman valmistajan lupaa. Laitteeseen tehdyt luvattomat muutokset 
voivat johtaa kohtalokkaisiin vaaratilanteisiin.

VAROITUS
Älä koskaan yritä poistaa, muokata, ohittaa tai estää lateen turvalaitteita

VAROITUS
Älä tee muutoksia jotka ovat kansallisten ja paikallisten asetuksien vastaisia.

VAROITUS
Varmista, että pää- ja käyttökytkimeen on esteetön pääsy.

Valmistaja on aina halukas keskustelemaan muutoksista, jotka lisäävät laitteen käyttöarvoa, kts ”Lisäapu 
ja tietoa”.

1.5. Turvalaitteet

1.5.1. Ovikytkin

Ovikytkin (A) sammuttaa laitteen automaattisesti kun ovi avataan.

1.5.2. Ylilämpösuoja

Ylilämpösuoja kytkee lämmitysvastuksen pois päältä jos lämpötila nousee liian korkeaksi.

EN 6 2011/04
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2.5 Safety devices

2.5.1 Door switch

The door switch (A) automatically switches off the machine when the door is opened.

2.5.2 Temperature safety device
The temperature safety device turns off the heating element if the temperature is too high.

2.5.3 On/Off switch

The on/off switch (A) puts the machine in the on/off position. The machine can still be charged after the 
machine is switched off. Unplug the machine to make sure that the machine is entirely uncharged.

A

A
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1.5.3. On/Off -kytkin

On/off kytkin (A) kytkee laitteen päälle ja pois. Laite saattaa olla jänitteinen vaikka laite on kytketty pois 
päältä on/off -kytkimellä. Irrota pistoke pistorasiasta jos haluat varmista, että laite on täysin jännitteetön.

1.5.4. Peruutus-painike (Cancel)

EN 6 2011/04
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2.5 Safety devices

2.5.1 Door switch

The door switch (A) automatically switches off the machine when the door is opened.

2.5.2 Temperature safety device
The temperature safety device turns off the heating element if the temperature is too high.

2.5.3 On/Off switch

The on/off switch (A) puts the machine in the on/off position. The machine can still be charged after the 
machine is switched off. Unplug the machine to make sure that the machine is entirely uncharged.

A

A
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2.5.4 Cancel button

The cancel button (A) cancels the selected recipe.

2.5.5 Display

The display shows technical malfunction with error codes. The display also provides additional user 
information or warnings.

2.6 Safety precautions

2.6.1 General safety precautions
• Make sure that the environment around the machine is dry, clean and lit sufficiently well;
• Keep away from moving parts;
• Use Animo replacement parts only.
• Use Animo recommended products only.

2.6.2 During installation
• Place the machine at work top height on a firm and flat surface.
• Plug the machine into a safety-grounded power outlet.
• Make sure the machine does not leak.
• Do not place the machine in an area with temperatures below 0 °C.

A

A
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2.5.4 Cancel button

The cancel button (A) cancels the selected recipe.

2.5.5 Display

The display shows technical malfunction with error codes. The display also provides additional user 
information or warnings.

2.6 Safety precautions
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A

A

Peruutus-painike (A) peruutta valitun annoksen

1.5.5. Näyttö

Näytöllä näytetään virheilmoitukset sekä lisätietoja ja varoituksia .

1.6. Varotoimet 

1.6.1. Yleiset varotoimet

•	 Varmista, että laitteen käyttöympäristö on kuiva, puhdas ja tarpeeksi hyvin valaistu
•	 Varo liikkuvia osia
•	 Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
•	 Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tuotteita.
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1.6.2. Asennus

•	 Sijoita laite työskentelykorkeudelle tasaiselle, tukevalle alustalle.
•	 Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan.
•	 Varmista, että vuotoja ei esiinny.
•	 Älä asenna laite paikaan jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C.
•	 Huomioi paikallisia määräyksiä ja käytä hyväksyttyjä osia ja tarvikkeita.
•	 Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittut tiedot vastaa asennuspaikan tietoja.

1.6.3. Käyttö

•	 Tarkista laite vahinkojen varalta ennen käyttöä.
•	 Älä kallista laitetta.
•	 Älä upota laitetta veteen tai suihkuta sitä vedellä.
•	 Älä käytä teräviä välineitä.
•	 Pidä laitteen hallintalaitteet vapaat rasvasta ja lialta.
•	 Kytke laite pois päältä ja katkaise vedensyöttö jos laite jää kayttämättä pidemmäksi aikaa.

1.6.4. Ylläpito ja huolto

•	 Muista laitteen sännöllinen ylläpito.
•	 Käytä suojakäsineitä suoritettaessasi ylläpitotoimenpiteitä.
•	 Älä jätä konetta ilman valvontaa ylläpidon aikana.
•	 Laitteen huolto- ja korjaustyöt on jätettävä valtuutetun huollon tehtäväksi.
•	 Katkaise aina virransyöttö laitteesta ennen hultotoimenpiteitä.

VAROITUS
Laitteen saa jännitteettömäksi ainoastaan irrottamalla pistoke pistorasiasta.

1.7. Käyttäjät

1.7.1. Vaadittava pätevyys

•	 Alle 14-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta. Huomioi kansallisia direktiivejä koskien ammatillista turvalli-
suutta ja hyvinvointia.

•	 Tätä laitetta ei saa käyttää ilman asianomaista lupaa.
•	 Jokaisen tulee hoitaa se tehtävä johon hänet on koulutettu. Tämä koskee niin ylläpitotehtäviä kuin 

normaalia käyttöä.
•	 Tämän laitteen ohjeet on oltava kaikkien laitetta käyttävien saatavilla.
•	 Käyttäjien tulee tutustua kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin jotta he pystyvät reagoimaan tehokkaasti 

mahdollisessa vaaratilanteessa.

1.7.2. Henkilökohtainen hygienia ja elintarvikehygienia

Laite valmistaa juomia ihmisille joten korkein mahdollinen hygieniataso on ylläpidettävä käyttöalueella.

HUOMAUTUS
Työnantyajan tulee perehdyttää laitteen käyttäjää henkilökohtaisen- ja elitarivikehygienian vaatimuksista. 
Henkilö, joka ei ole saanut kyseistä koulutusta ei saa työskennellä laitteen parissa tai sen läheisyydessä 
sillä tietämättömyys hygienia-asioissa voi johtaa juomien pilaantumiseen.

•	 Pese kädet kunnolla ja riisu kello sekä löysät korut ennen kun työskentelet laitteella tai sen läheisyy-
dessä.

•	 Varmista, että laite puhdistetaan säännöllisesti.
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1.8. Direktiivit
Laite on seuraavien EC direktiivien mukainen:

EMC direktiivi: 2004/108/EC
Matalajännitedirektiivi: 2006/95/EC
Konedirektiivi: 2006/42/EC

RoHS direktiivi: 2002/95/EC
WEEE direktiivi: 2002/96/EC

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien 
materiaalien ja tarvikkeikkeiden direktiivi: 1935/2004/EC

1.9. Takuu
Tämän laitteen takuu on yleisten toimitusehtojen mukainen.

1.10. Hävittäminen
Laitteen käyttö ja ylläptio ei auheta ympäristöhaittoja. Useimmat osat voidaan hävittää tavanomaisella 
tavalla.

HUOM
Varmista, että ohjeet ja varotoimenpiteet koskien terveyttä, turvallisuutta ja ympäristö ovat paikallisen 
lainsäädännön ja määräyksien mukaiset.

1.11. Lisäaupa ja tietoja
Valmistaja sitoutuu tuottamaan korkeimman mahdollisen tuen laitteensa käyttäjille. Ole yhteydessä toi-
mittajaan koskien asetuksia, ylläpitoa sekä korjaustoimenpiteitä joita ei selitetä tässä ohjeessa.

2011/04 9 EN
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2.8 Directives
This machine meets the following EC directives: 

2.9 Guarantee
The guarantee provisions that apply to this machine are part of the general terms of delivery.

2.10 Disposal
The use and maintenance of the machine includes no environmental dangers. Most parts can be
disposed in the regular way

2.11 Further help and information
Animo is committed to provide the highest level of support to users and operators of its products. 
Contact the dealer for information regarding settings, maintenance and repair work, which is not 
included in this document. See the back page for the dealer’s details.

EMC directive: 2004/108/EC
Low voltage directive: 2006/95/EC
Machinery directive: 2006/42/EC

RoHS directive: 2002/95/EC
WEEE directive: 2002/96/EC

Food contact directive: 1935/2004/EC

Note
Ensure compliance with local legislation, regulations, instructions and precautions concerning 
health, safety and environment.
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2. Laitteen rakenne

2.1. Katsaus

2.1.1. Etupuoli

EN 10 2011/04
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3 Description

3.1 Overview

3.1.1 Front

A: Bean canister
B: Control panel
C: Outlet
D: Tray
E: Drip tray
F: Water outlet
G: Door lock
H: OptiLight

F

G

H

A

B

C

D

E

A:  Papusäiliö
B:  Ohjauspaneeli
C:  Tarjoiluhana
D:  Hylly
E:  Tippavesikaukalo
F:  Veden tarjoiluhana
G:  Oven lukko
H:  OptiLight valokehys
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2.1.2. Takapuoli

2011/04 11 EN
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3.1.2 Back

A: Fan
B: Water connection
C: Power cord

A

B
C

A:  Puhallin
B:  Vesiliitäntä
C:  Sähköjohto
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3.1.3 Inside

A: Grinder
B: Canisters
C: On/off switch
D: Brewer
E: Mixer
F: Waste bins
G: Outlet
H: Control panel

H

A

B

D

F

E

C

G

A:  Papumylly
B:  Säiliöt
C:  On/off -kytkin
D:  Suodatinyksikkö
E:  Sekoittaja
F:  Porolaatikot
G:  Tarjoiluhana
H:  Ohjauspaneli

2.1.3. Sisäpuoli
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2.2. Toimintaperiaate

2.3. Säiliöt

2011/04 13 EN
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3.2 Working principle

3.3 Canisters

The canisters contain the coffee beans (A) and instant products (B).

3.4 Grinder

The grinder (A) grinds the coffee beans and transfers the product to the brewer.

A

B

A

Säiliö (A) kahvipapuja varten ja säiliöt (B) instant-tuotteita varten.

2.4. Papumylly

2011/04 13 EN

OptiBean

3.2 Working principle

3.3 Canisters

The canisters contain the coffee beans (A) and instant products (B).

3.4 Grinder

The grinder (A) grinds the coffee beans and transfers the product to the brewer.

A

B

A

Papumylly (A) jauhaa kahvin ja siirtää sen suodatusyksikköön.

2.5. Suodatinyksikkö

EN 14 2011/04
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3.5 Brewer

The brewer (A) receives the product from the grinder. The product is made after adding pressurized hot 
water. The brewer transfers the product to the outlet and transfers the residue to the waste bin.

3.6 Mixer

The mixer (A) mixes the instant products with hot water and transfers the product to the outlet.

A

A

Suodatinyksikkö (A) suodattaa papumyllyn jauhama kahvi kuumalla paineistetulla vedellä. Valmis kahvi 
tarjoillaan tarjoiluhanasta ja kahviporot siirtyy porolaatikkoon.
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3.5 Brewer

The brewer (A) receives the product from the grinder. The product is made after adding pressurized hot 
water. The brewer transfers the product to the outlet and transfers the residue to the waste bin.

3.6 Mixer

The mixer (A) mixes the instant products with hot water and transfers the product to the outlet.

A

A

2.6. Sekoittaja

Skoittaja (A) sekoittaa instanttuotteet kuumaan veteen jonka jälkeen valmis juoma siirtyy tarjoiluhanaan.

2011/04 15 EN
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3.7 Outlet

The outlet (A) transfers the product into the cup or jug.

3.8 Specifications

3.8.1 Standard machine

3.8.2 Electrical system

3.8.3 Power consumption - OptiBean

A

Item Specification
Machine dimensions 402 x 564 x 790 mm
Weight: empty/full 36/40 kg
Pressure 2-10 bar
Water temperature 90 °C
Water hardness > 5 °dH
Boiler volume 1.1 l
Boiler heating time 3 min
Boiler temperature 90 °C
Acoustic pressure < 70 dB(A)

Item Specification
Voltage 220-240 V
Frequency 50-60 Hz
Power 2275 W
Heating element power 1800 W
Fuse 10 A

Item Specification
Reaching operating 
temperature

90 Wh

2.7. Tarjoiluhana

Valmiit juomat tarjoillaan tarjoiluhanan (A) kautta mukiin tai kannuun.

2.8. Tekniset tiedot

2.8.1. Vakio kone

Laitteen mitat 402 x 564 x 790 mm

Paino: tyhjänä/täynnä 36/40 kg

Paine 2-10 bar

Veden lämpötila 90 °C

Veden kovuus > 5 °dH

Vedenlämmittimen tilavuus 1.1 l

Vedenlämmittimen lämpenemisaika 3 min

Vedenlämmittimen lämpötila 90 °C

Äänitaso < 70 dB(A)

2.8.2. Sähköjärjestelmä

Jännite 220-240 V

Taajuus 50-60 Hz

Teho 2275 W

Lämmitysvastuksen teho 1800 W

Sulake 10 A
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2.8.3. Tehonkulutus - OptiBean

Käyttölämpötilan saavuttaminen 90 Wh

Käytössä, ilman tarjoilua 20 Wh

Käytössä, tarjoilu 30 Wh

Valmiustila (joka tunti) 0 Wh

2.8.4. Kapasiteetti - Kahvi

Tuntikapasiteetti (120 ml kuppi) 90 kuppia

Suodatusaika / kuppi (120 ml kuppi) 40 sek

Suodatusaika / kannu (12 x 120 ml) 4 min

2.8.5. Kapasiteetti - Kaakao

Tuntikapasiteetti (120 ml kuppi) 150 kuppia

Suodatusaika / kuppi (120 ml kuppi) 40 sek

2.8.6. Kapasiteetti - Kuuma vesi

Tuntikapasiteetti (120 ml kuppi) 150 kuppia

Suodatusaika / kuppi (120 ml kuppi) 40 sek

2.8.7. Kapasiteetti - Kylmä vesi

Tuntikapasiteetti (120 ml kuppi) 80 kuppia

Suodatusaika / kuppi (120 ml kuppi) 14 sek

Suodatusaika / kannu (12 x 120 ml) 1,5 min

2.8.8. Käyttöympäristö

Lämpötila 0 °C < T < 40 °C

Suhteellinen kosteus 80%
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3.8.9 Type plate

A: Model number
B: Article number
C: Supply voltage [V]
D: Machine number
E: Power [W]
F: Frequency [Hz]

3.9 Display

3.9.1 Main Screen

A: Product name area
B: Instruction/Message area
C: Strength icon

.. .... .............   ....................

A     A

  

  oA

B

C

D

E

F

A

B

C

C

2.8.9. Tyyppikilpi

A:  Mallinumero
B:  Tuotenumero
C:  Syöttöjännite [V]
D:  Valmistenumero
E:  Teho [W]
F:  Taajuus [Hz]

2.9. Näyttö

2.9.1. Päänäyttö

2011/04 17 EN
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3.8.9 Type plate

A: Model number
B: Article number
C: Supply voltage [V]
D: Machine number
E: Power [W]
F: Frequency [Hz]

3.9 Display

3.9.1 Main Screen

A: Product name area
B: Instruction/Message area
C: Strength icon

.. .... .............   ....................

A     A

  

  oA

B

C

D

E

F

A

B

C

C

A:  Tarjoiltavan tuotteen nimi
B:  Ohje / tiedote
C:  Vahvuusasteikko
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2.9.2. Kuvakkeet

EN 18 2011/04
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3.9.2 Icons

3.10 Configuration menu

3.10.1 Main menu

Icon Name Description
Rinsing The machine is rinsing.

The machine must be rinsed.

Waste Bin Missing The waste bin is missing.

Waste Bin Full The waste bin is full.

Boiler Heating The boiler is heating up.

Boiler Filling The boiler is filling up.

Door Open The door of the machine is open.

Drip Tray Full The drip tray is full.

Error The machine generated an error.

Standy The machine is on standby.

Cleaning The machine is cleaning.
The machine must be cleaned.

Screen Title Level See
0 Main Operator 3.9.1
1.0 Free dispensing Operator 3.10.2
1.1 Clock Operator 3.10.3
1.2 Switching times Operator 3.10.4
1.3 Recipe counters Operator 3.10.5

Huuhtelu Huuhtelu käynnissä
Kone tulee huuhdella

Porolaatikko puuttu Porolaatikko ei ole paikallan

Porolaatikko täynnä Porolaatikko täynnä

Lämmitys Vedenlämmitin lämpenee

Täyttö Vedenlämmittimen täyttö käynnissä

Ovi avoinna Laitteen ovi on auki

Tippavesikaukalo täynnä Tippavesikaukalo on täynnä

Virhe Laitteessa on tapapahtunut virhe

Valmiustila Laite on valmiustilassa

Puhdistus Puhdistus käynnissä
Laite tulee puhdistaa

Kuvake Nimi Tarkoittaa

2.10. Asetusvalikko

2.10.1. Päävalikko

Näyttö Otsikko Taso Katso

0 Main - Päävalikko Käyttäjä 3.9.1

1.0 Free dispensing - Vapaa annostelu Käyttäjä 3.10.2

1.1 Clock - Kello Käyttäjä 3.10.3

1.2 Switching times - Kytkentäajat Käyttäjä 3.10.4

1.3 Recipe counters - Laskurit Käyttäjä 3.10.5

1.4 Quick recipe - Pikareseptit Käyttäjä 3.10.6

1.6 Software - Ohjelmisto Käyttäjä 3.10.7

1.7 PIN-code - Pin-koodi Huolto 3.10.8

1.8 OptiLight - Valokehys Käyttäjä 3.10.9

1.9 Contrast - Kontrasti Käyttäjä 3.10.10
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2.10.2. Vapaa annostelu

Näyttö Aihe Kuvaus

1.0 Free dispensing - Vapaa annos-
telu

Vapaan annostelun aktivointi laitteissa jossa on maksuyk-
sikkö [yes|no]

2.10.3. Kello

Näyttö Aihe Kuvaus

1.1.0 Aika Ajan asetus [hour:min] (tunti:minuutti)

1.1.1 Päivämäärä Päivämäärän asetus [dd - mm - yyyy] (pp-kk-vvvv)

2.10.4. Kytkentäajat

Näyttö Aihe Kuvaus

1.2.0 Mo-Fri Arkipäivien (ma -pe) päälle- ja poiskytkentäajat [hour:min]  
(tunnit:minuuttit) 00:00 = ei käytössä. 3 kytkentäaikaa käy-
tettävissä.

1.2.1 Sa Lauantain päälle- ja poiskytkentäajat [hour:min]  (tunnit:minuuttit) 
00:00 = ei käytössä. 3 kytkentäaikaa käytettävissä.

1.2.2 Su Sunnuntain päälle- ja poiskytkentäajat [hour:min]  (tunnit:
minuuttit) 00:00 = ei käytössä. 3 kytkentäaikaa käytettävissä.

1.2.3 Energy safe mode 
Energian säästötila

Energiasäästötilan asetukset: käytössä/ei käytössä, back-
light (taustavalo) on/off, OptiLight on/off sekä vedenläm-
mittimen lämpötila-asetus energiansäästötilassa. Katso 
3.11.

2.10.5. Laskurit

Näyttö Aihe Kuvaus

1.3.0 Recipe 1-12 
Juomat 1-12

Näyttää tarjoiltujen ilmaisten, maksettujen, kannujen ja 
kuppien määrää [0-99999 kuppia].

1.3.1 Recipe total 
Juomat yhteensä

Näyttää tarjoiltujen ilmaisten, maksettujen, kannujen ja 
kuppien yhteenlaskettua määrää [0-99999 kuppia].

1.3.2 Service counters 
Huoltolaskuri

Näyttää suodatusyksikön ja sekoittajan huuhtelukerrat [0-
99999].

1.3.3 Reset counters 
Laskurin nollaus

Laskurien nollaus (jos kuuluu varustukseen).

1.3.4 Save counters  
Laskurin tallennus

Laskurien tallennus.

2.10.6. Pikaresepti*

Näyttö Aihe Kuvaus

1.4.0-11 Recipe: <recipe name>
Recsepti: <reseptin nimi>

Määrän asetus [25-180], kahvin vahvuus [-5% - +5%], kaa-
kao [-5% - +5%], kuorroute [-5% - +5%] sekä soker [-5% 
- +5%] per resepti.

2.10.7. Ohjelmisto

Näyttö Aihe Kuvaus

1.6 Software - Ohjelmisto Näyttää ohjelmistoversion.
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2.10.8. Pin-koodi**

Näyttö Aihe Kuvaus

1.7 PIN-code  - Pin-koodi Huoltovalikkoon kirjautumista varten

2.10.9. OptiLight

Näyttö Aihe Kuvaus

1.8.0 Red - Punainen Punaisen määräa värissä [0-100%].

1.8.1 Green - Vihreä Vihreän määräa värissä [0-100%].

1.8.2 Blue  - Sininen Sinisen määräa värissä [0-100%].

1.8.3 Random - Satunnainen Värikirjon kaikkien värien näyttö [0-60 min]. 0 = ei käytössä.

2.10.10. Kontrasti

Näyttö Aihe Kuvaus

1.9 Contrast  - Kontrasti Näytön kontrastin asetus [0-100%].

*  Pikaresepti on käytössä ainoastaan jos se on aktivoitu huoltohenkilökunnan toimesta
**  Ainoastaan huoltohenkilökunnan käytössä

2.11. Energiansäästötila
Energiansäästötilassa laite kuluttaa vähemmän sähköä. Juomien valintapainikkeet ovat käytössä mutta 
vedenkuumentimen lämpötila laskee 5 °C askelissa. Kun valitsee juomaa koneen ollessa energiansäästö-
tilassa kestää hetken kun vedenlämmittimen lämpötila nousee asetuslämpötilaan.

Esimerkki:
Kolme kytkentäaikaa

EN 20 2011/04
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3.10.7 Software

3.10.8 PIN-code2

3.10.9 OptiLight

3.10.10 Contrast

3.11 Energy safe mode
The machine in energy safe mode uses less energy. The recipe buttons are still active and the boiler 
cools down in steps of 5 °C. After choosing a recipe the machine needs some time to heat up the boiler.

Example:
Three set switching times

The machine switches on at 9.00/12.00/14.00 automatically. The machine is on standby at 
11.00/13.00/15.00. During standby mode the control panel is switched off and the boiler temperature 
drops to the set boiler temperature.

1. The quick recipe menu is only available if it has been activated by the service engineer.

Screen Item Description
1.6 Software To show the software version.

2. For service personnel only.

Screen Item Description
1.7 PIN-code To enter the service menus.

Screen Item Description
1.8.0 Red To set the amount of red in the colour [0-100%].
1.8.1 Green To set the amount of green in the colour [0-100%].
1.8.2 Blue To set the amount of blue in the colour [0-100%].
1.8.3 Random To show all colours of the complete colour spectrum [0-60 min]. 0 = 

not active.

Screen Item Description
1.9 Contrast To set the contrast of the display [0-100%].

1 2 3
9.00 - 11.00 12.00 - 13.00 14.00 - 15.00

Laite kytkeytyy päälle 9.00/12.00/14.00 automaattisesti. Laite siirtyy valmiustilaan 11.00/13.00/15.00. 
Valmiustilassa ollessa ohjauspaneeli kytkeytyy pois päältä ja vedenläämmittimen lämpötila laskee ase-
tettuun lämpötilaan.
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If the machine is switched on after being on standby and there is no dispensing, the machine will be in 
energy safe mode after 30 min. The temperature of the boiler drops every 30 min. with 5 °C. If there is 
dispensing after 2 hours the machine is reactivated. The machine uses less energy if there is no 
dispensing or is left switched on.
Energy safe mode with three set switching times

Energy safe mode without switching times

If the machine is switched on and there is no dispensing, the machine will be in energy safe mode after 
30 min. The temperature of the boiler drops every 30 min. with 5 °C. If there is dispensing after 2 hours 
the machine is reactivated. The machine uses less energy if there is no dispensing or is left switched 
on.

1 2 3
9.00 - 11.00 12.00 - 13.00 14.00 - 15.00

Jos ei mitään juomia tarjoilla siirtyy laite energiansäästötilaan 30 miinuutia valmiustilan jäkeisen päälle-
kytkemisen jälkeen. Vedenlämmittimen lämpötila putoaa 5 °C puolen tunnin välein. Laite aktivoituu jos 
tarjoilupainikeeta painetaan 2 tunnin kuluessa. Laite käyttää vähemmän energiaa jos ei ole tarjoilua tai 
jos se jätetään päälle.

Energiansäästötila ilman kytkentäaikoja

2011/04 21 EN
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If the machine is switched on after being on standby and there is no dispensing, the machine will be in 
energy safe mode after 30 min. The temperature of the boiler drops every 30 min. with 5 °C. If there is 
dispensing after 2 hours the machine is reactivated. The machine uses less energy if there is no 
dispensing or is left switched on.
Energy safe mode with three set switching times

Energy safe mode without switching times

If the machine is switched on and there is no dispensing, the machine will be in energy safe mode after 
30 min. The temperature of the boiler drops every 30 min. with 5 °C. If there is dispensing after 2 hours 
the machine is reactivated. The machine uses less energy if there is no dispensing or is left switched 
on.

1 2 3
9.00 - 11.00 12.00 - 13.00 14.00 - 15.00

Jos ei mitään juomia tarjoilla siirtyy laite energiansäästötilaan 30 miinuutia päällekytkemisen jälkeen. 
Vedenlämmittimen lämpötila putoaa 5 °C puolen tunnin välein. Laite aktivoituu jos tarjoilupainikeeta pai-
netaan 2 tunnin kuluessa. Laite käyttää vähemmän energiaa jos ei ole tarjoilua tai jos se jätetään päälle.

Energiansäästötila kolmella kytkentäajalla
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3. Kuljetus ja asennus

3.1. Kuljetus

3.1.1. Yleistä

Vastaanottotarkastus
•	 Tarkista laite kuljetusvaurioiden varalta. Ilmoita mahdolliset vauriot välittömästi laitteen myyjälle.
•	 Tarkista, että laite ja kaikki osat on toimitettu rahtikirjan mukaisesti.

3.2. Asennus
VAROITUS
•	 Käytä vesisuodatinta jos asennuspaikan vesi on klooripitoista tai kovaa. Tämä parantaa juomien laatua 

ja vähentää laitteen kalkinpoistotarvetta.
•	 Älä sijoita laitetta paikalle jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C.

3.2.1. Pakkauksen sisältö

Laite toimitetaan seuraavilla varusteilla:
•	 Porolaatikko
•	 Poistovesiallas kannella
•	 Tippavesiallas ritilällä
•	 4 kpl oven avaimia
•	 Oven huoltoavain
•	 2 kpl kannulukkoavaimia
•	 Juomanimi-liuskoja
•	 Aineosa-tarroja
•	 Käyttöohjeet
•	 Huolto-ohjeet englanniksi
•	 liitäntäletku
•	 Tuotteen rekisteröintikortti
•	 Puhdistusharja
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3.2.2. Sijoittaminen

1. Sijoita laite työskentelykorkeudelle tukevalle, tasaiselle alus-
talle.

2. Sijoita laite mahdolliselle jalustakaapille.
3. Varmista, että laitteen vasemmalle puolelle jää vähintään 11 

cm tilaa oven avaamista varten.
4. Varmista, että laitteen yläpuolelle jä vähintään 22 cm tilaa 

säiliöden täyttämistä tai poistamista varten.
5. Säädä laite suoraksi säädettävillä takajaloilla.

3.2.3. Vesiliitäntä

1. Liitä laite (A) takaiskuventtiilillä varustettuun vesihanaan (B).
2. Tarkista liitännät mahdollisten vesivuotojen varalta.

3. Liitä laite (A) tarvittaessa letkulla (B) veden suodatusjär-
jestelmään (C) ja liitä vesisuodatin vesihanaan letkulla (D).

4. Liitä tarvittaessa laite (A) letkulla (B) pumpulla varustet-
tuun erilliseen vesiastiaan (C).

5. Varmista, että vedenpaine on vähintään 2 bar  
(virtauksella 5 l/min).2011/04 23 EN

OptiBean

4.2.2 Positioning
1 Place the machine at work top on a firm, flat surface.
2 If available, place the machine on a base cabinet.
3 Make sure that the area on the left of the machine is at least 

11 cm to open the door.
4 Make sure that the area above the machine is at least 22 cm 

to remove and/or refill the canisters.
5 Turn the feet (A) at the back of the machine to level the 

machine.

4.2.3 Water connection
1 Connect the machine (A) to a tap (B) with air valve.
2 Open the tap and check for leakage.

3 If necessary, connect the machine (A) with the hose (B) to 
the filter system (C) and connect the filter system with the 
hose (D) to a tap.

A

B A

A

D

C

B
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4 If necessary, connect the machine (A) with the hose (B) to 
the stand-alone pump set (E).

5 Make sure that the minimal water pressure is not below 2 bar 
(at 5 l/min flow pressure).

4.2.4 Electrical connection

The machine is provided with an electrically suitable plug as 
advised and provided by the installer.
1 Connect the green/yellow coloured wire (A) either to the 

terminal which is either marked with PE, the earth symbol, or 
coloured green/yellow. 

2 Connect the blue coloured wire (B) to the terminal which is 
either marked with N or coloured black.

3 Connect the brown coloured wire (C) to the terminal which is 
marked with L.

4.2.5 Drip tray discharge
1 Open the drip tray discharge (A) with a drill (Ø 6 mm).
2 Connect a waste hose to the drip tray.

B
A

C

A

B

C

A
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4 If necessary, connect the machine (A) with the hose (B) to 
the stand-alone pump set (E).

5 Make sure that the minimal water pressure is not below 2 bar 
(at 5 l/min flow pressure).

4.2.4 Electrical connection

The machine is provided with an electrically suitable plug as 
advised and provided by the installer.
1 Connect the green/yellow coloured wire (A) either to the 

terminal which is either marked with PE, the earth symbol, or 
coloured green/yellow. 

2 Connect the blue coloured wire (B) to the terminal which is 
either marked with N or coloured black.

3 Connect the brown coloured wire (C) to the terminal which is 
marked with L.

4.2.5 Drip tray discharge
1 Open the drip tray discharge (A) with a drill (Ø 6 mm).
2 Connect a waste hose to the drip tray.

B
A

C

A

B

C

A

3.2.4. Sähköliitäntä

Laite toimitetaan pistokkeella.

1. Liitä vihreä/keltainen johto (A) liittimeen, joka on merkitty kir-
jaimitta PE, maadoitussymboolilla tai on vihreä/kertainen.

2. Liitä sininen johto (B) liittimeen joka on merkitty kirjaimella N 
tai on musta.

3. Liitä ruskea johto (C) liittimeen, joka on merkitty kirjaimella L.

3.2.5. Tippavesikaukalo

1. Avaa tippavesikaukalon letkuliitäntä (A) poralla (Ø 6 mm).
2. Liitä poistovesiletku liitäntään.

3.2.6. Juomanimi-liuskojen asettelu

1. Avaa laitteen ovi.
2. Irrota kannen (A) ruuvit.
3. Työnnä liuska (B) paikalleen.

2011/04 25 EN
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4.2.6 Applying the recipe strips
1 Open the machine door.
2 Remove the screws and remove the cover (A).
3 Insert the recipe strip (B).

4.2.7 Applying the ingredient stickers
1 Open the machine door.
2 Place the stickers as shown (A & B).

4.2.8 Setting the software for first use
1 Open the machine door.
2 Press the configuration menu button (A).

B

A

A

B

A

3.2.7. Ainesosatarrojen liimaus

1. Avaa laitteen ovi.
2. Liimaa tarrat (A & B) kuvan mukaisesti.
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4.2.6 Applying the recipe strips
1 Open the machine door.
2 Remove the screws and remove the cover (A).
3 Insert the recipe strip (B).

4.2.7 Applying the ingredient stickers
1 Open the machine door.
2 Place the stickers as shown (A & B).

4.2.8 Setting the software for first use
1 Open the machine door.
2 Press the configuration menu button (A).

B

A

A

B

A

3.2.8. Asetukset ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä

1. Avaa laitteen ovi.
2. Paina asetus-painiketta (A).

3. Selaa valikkoa valintapainikkeiden (B) avulla.
4. Valitse ja aseta kellonaika ja päivämäärä.
5. Aseta kytkentäajat / aktivoi energiansäästötila.
6. Säädä OptiLight -valokehyksen värit.

EN 26 2011/04
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3 Use the recipe buttons (B) to navigate through the menu.
4 Select clock to set the time and date.
5 Select switching time / energy save mode to set the mode.
6 Select OptiLight to set the colour setting.

4.2.9 Using the machine for the first time
1 Plug the machine into an earthed socket.
2 Switch on the machine and follow the instructions on the display.
3 Place a bowl (min. 1.5 l) under the outlet.
4 Select a recipe and press the start dispensing button.
5 Check whether the taste and quantity is as desired.
6 Repeat the previous steps for every recipe to ensure all recipes are as desired.
7 If the taste or quantity is not as desired, inform your dealer.

B

3.2.9. Ensimmäinen käynnistys

1. Liitä laitteen pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
2. Kytke laite päälle ja seuraa näytön ohjeita.
3. Laita astia (väh 1,5 litraa) tarjoiluhanan alle.
4. Valitse juoma ja paina annostelupainiketta.
5. Tarkista määrä ja maku.
6. Toista yllämainittu jokaisen juoman kohdalla.
7. Ota yhteyttä toimittajaan jos maku tai määrä ei ole toivotunlainen.
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4. Käyttö
VAROITUS
•	 Tarkista laite vaurioiden varalta ennen käyttöä.
•	 Älä upota laitetta vaeteen tai suihkuta sitä vedellä.
•	 Älä paina painikkeita terävillä esineillä.
•	 Pidä ohjauspaneeli puhtaana.
•	 Katkaise virransyöttö (poista pistoke rasiasta) ja vedensyöttö jos laitete jää käyttämättä pidemmäksi 

aikaa.

Info
Energiansäästötila ei ole aktivoitu oletusasetuksena.

Käytä ainoastaan kahvipapuja; käytä ainoastaan instant-tuotteita
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4.1. Ohjauspaneeli

EN 28 2011/04
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5.1 Overview control panel

A: Display
B: Strength button 
C: Recipe selection buttons / Navigation buttons / Confirm button / Cancel button
D: Jug lock
E: Recipe dispensing button
F: Water dispensing button
G: Dispensing LED
H: Stop button
I: Strength button

A
I

B

C

D

E

H

F

C

G

A:  Näyttö
B:  Vahvuuden säätöpainike
C:  Juoman valintapainikeet / Navigointipainikkeet / Kuittauspainike / Cancel -painike
D:  Kannulukko
E:  Annostelupainike
F:  Veden annostelupainike
G:  Annostelun merkkivalo
H:  Stop -painike
I:  Vahvuuden säätöpainike
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4.2. Ohjauspaneli (sisäpuolinen)
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5.2 Overview control panel (inside)

A: Standby button
B: Configuration menu button
C: Rinsing button
D: Cleaning button

5.3 Opening the door
1 Place the key in the door lock (A). 
2 Turn the key and open the machine door.

A

B

CD

A

A: Valmiustila-painike
B: Asetusvalikon painike
C: Puhdistuspainike
D: Huuhtelupainike

4.3. Oven avaaminen
1. Laita avain lukkoon (A).
2. Käännä avainta ja avaa laitteen ovi.
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5.2 Overview control panel (inside)

A: Standby button
B: Configuration menu button
C: Rinsing button
D: Cleaning button

5.3 Opening the door
1 Place the key in the door lock (A). 
2 Turn the key and open the machine door.

A

B

CD

A

4.4. Päälle- ja poiskytkeminen
1. Avaa laitteen ovi
2. Kytke laite päälle on/off painikkeen (A) avulla.

EN 30 2011/04
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5.4 Switching on and off
1 Open the machine door.
2 Press the on/off switch (A) to switch the machine on or off.

5.5 Start dispensing cups
1 Place a cup on the tray.
2 Press a recipe or press the hot water button. The dispensing 

LED starts to flash.
3 If required, press the strength button to set the strength of 

the coffee, mi k and chocolate. 
4 If required set the quality for the milk.
5 Press the start dispensing button.

5.6 Start dispensing jugs
1 Place the key into the jug lock.
2 Turn the key to activate the jug mode.
3 Turn away the tray.
4 Place a jug on the drip tray.
5 Press a recipe or press the hot water button
6 If required press the strength button to set the amount of 

cups for 1 jug.
7 Press the start dispensing button.

5.7 Stop dispensing cups or jugs
1 Press the stop button.

A

4.5. Juoman annostelu kuppiin
1. Sijoita kuppi hyllylle.
2. Paina halutun juoman painiketta tai paina kuumavesipainiket-

ta. Merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Paina tarvittaessa vahvuudensäätöpainiketta muuttaaksesi 

kahvin, maidon tai kaakaon vahvuutta.
4. Valitse tarvittaessa maitolaatu.
5. Paina annostelupainiketta.
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5.4 Switching on and off
1 Open the machine door.
2 Press the on/off switch (A) to switch the machine on or off.

5.5 Start dispensing cups
1 Place a cup on the tray.
2 Press a recipe or press the hot water button. The dispensing 

LED starts to flash.
3 If required, press the strength button to set the strength of 

the coffee, mi k and chocolate. 
4 If required set the quality for the milk.
5 Press the start dispensing button.

5.6 Start dispensing jugs
1 Place the key into the jug lock.
2 Turn the key to activate the jug mode.
3 Turn away the tray.
4 Place a jug on the drip tray.
5 Press a recipe or press the hot water button
6 If required press the strength button to set the amount of 

cups for 1 jug.
7 Press the start dispensing button.

5.7 Stop dispensing cups or jugs
1 Press the stop button.

A

4.6. Juoman annostelu kannuun
1. Laita avain kannulukkoon.
2. Aktivoi kannuannostelu kääntämällä avainta.
3. Käännä kuppihylly sivuun.
4. Laitaa kannu tippavesikaukalon ritilälle.
5. Paina juoman valintapainiketta tai kuumavesipainiketta.
6. Säädä tarvittaessa annostelumäärä kannun mukaisesti.
7. Paina annostelupainiketta.

4.7. Annostelun (kuppiin tai kannuun) keskeyttäminen
1. Paina Stop-painiketta

2011/04 31 EN
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5.8 Filling the bean canister
1 If required, unlock the cover of the bean canister.
2 Remove the cover (A).
3 Fill the bean canister.
4 First put the beans in the small section and then in the large 

section of the bean canister.
5 Replace the cover (A).
6 If required, lock the cover of the bean canister.

5.9 Filling the instant canisters
1 Open the machine door.
2 Turn the canister’s outlet upwards (A).
3 Lift the canister from the socket and pull it out from the rotor 

(B).

4 Remove the cover (C).
5 Fill the instant canister. Make sure that you do not overfill the 

instant canister.
6 Replace the cover.
7 Replace the canister into the socket.
8 Make sure the canister locks into place with the pin in the 

hole.
9 Turn the canister’s outlet downwards (A).
10 Close the machine door.

A

C

B

A

C
A

4.8. Papusäiliön täyttäminen
1. Avaa tarvittaessa säiliön kannen lukko.
2. Poista kansi (A).
3. Täytä papusäiliö.
4. Täytä ensin säiliön pientä osaa ja sen jälkeen isoa osaa.
5. Laita kansi (A) takaisin paikalleen.
6. Lukitse tarvittaessa säiliön kansi.

4.9. Instant-säiliön täyttäminen
1. Avaa laitteen ovi
2. Käännä säiliön jauhekouru (A) ylöspäin.
3. Nosta säiliö hiukan ja vedä se ulos irti roottorista (B).

4. Poista säiliön kansi (C).
5. Täytä instant-säiliö. Älä ylitäytä säiliötä.
6. Laita kansi paikalleen.
7. Aseta säiliö takaisin laitteeseen.
8. Varmista, että säiliön tappi menee reikään niin, että säiliö 

lukkiutuu paikalleen.
9. Käännä jauhekouru (A) takaisin alaspäin.
10. Sulje laitteen ovi.
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5.10 Using the coin mechanism (optional)
1 Place a cup on the tray.
2 Press a recipe or press the hot water button.
3 Insert the correct amount of money. The dispensing LED 

starts to flash if sufficient money is inserted.
4 Press the strength button to set the strength.
5 Press the start dispensing button.

5.11 Using the coin changer (optional)
1 Place a cup on the tray.
2 Press a recipe or press the hot water button.
3 Insert the correct amount of money (A). The dispensing LED 

starts to flash if sufficient money is inserted.
4 Press the strength button to set the strength.
5 Press the start dispensing button.
6 If required remove the change from the machine (B).

A

A

B

4.10. Kolikkomekanismin käyttö (lisävaruste)
1. Laita kuppi tarjoiluhanan alle.
2. Paina juoman valintapainiketta tai kuumavesipainiketta.
3. Syötä tasaraha laitteeseen. Merkkivalo alkaa vilkkua kun oikea 

määrä rahaa on syötetty laitteeseen.
4. Aseta joman vahvuus vahvuudensäätöpainikkeella.
5. Paina annostelupainiketta.

4.11. Rahanvaihtoyksikön käyttö (lisävaruste)
1. Laita kuppi tarjoiluhanan alle.
2. Paina juoman valintapainiketta tai kuumavesipainiketta.
3. Syötä tasaraha laitteeseen (A). Merkkivalo alkaa vilkkuart kun 

oikea määrä rahaa on syötetty laitteeseen.
4. Aseta joman vahvuus vahvuudensäätöpainikkeella.
5. Paina annostelupainiketta.
6. Laite palautta tarvittaessa vaihtorahat (B).
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5. Ylläpito

5.1. Puhdistus- ja desinfiointiaineet

VAROITUS
•	 Käytä ainoastaan toimittajan hyväksymiä kemikaaleja.
•	 ÄLÄ pese laitteen osia astianpesukoneessa instant-säiliötä lukuunottamatta.
•	 Kuivaa säiliö huolellisesti ennen kun asetat sen takaisin laitteeseen.

5.2. Puhdistus

5.2.1. Puhdistus päivittäin

Osa Astianpesukoneen kestävä Katso

Suodatusyksikkö Ei 6.2.4

Sekoittaja Ei  6.2.4

Porolaatikko Ei  6.2.7

Tippavesikaukalo Ei 6.2.9

5.2.2. Puhdistus viikoittain

Osa Astianpesukoneen kestävä Katso

Suodatusyksikkö Ei 6.2.5 & 6.2.6

Sekoittaja Ei 6.2.10

Tarjoiluhana Ei 6.2.13

Ulko- ja sisäpuoli Ei 6.2.8

Suodatusyksikkö Ei 6.2.5

5.2.3. Puhdistus kuukausittain

Osa Astianpesukoneen kestävä Katso

Papusäiliö Ei 6.2.11

Instantsäiliö Kyllä 6.2.12
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5.2.4. Huuhteluojelman käyttö

1. Avaa laitteen ovi.
2. Paina huuhtelupainiketta (A).
3. Sulje laitteen ovi.
4. Sijoita astia (väh. 1,5 l) tarjoiluhanan alle.
5. Seuraa näytön ohjeita.

EN 34 2011/04
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6.2.4 Using the rinsing program
1 Open the machine door.
2 Press the rinsing button (A) from the control panel on the 

inside on the machine.
3 Close the door of the machine.
4 Place a bowl (min. 1.5 l) under the outlet.
5 Follow the instructions on the display.

6.2.5 Using the cleaning program
1 Open the machine door.
2 Press the cleaning button (A) from the control panel on the 

inside of the machine.
3 Follow the instructions on the display.

4 Remove the guide (B).
5 Put the cleaning product (C) in the brewer.
6 Close the door of the machine.
7 Replace the guide (B).
8 Place a bowl (min. 1.5 l) under the outlet.

A

A

B

C

5.2.5. Puhdistusohjelman käyttö

1. Avaa laitteen ovi.
2. Paina pesupainiketta (A).
3. Seuraa näytön ohjeita.

4. Poista ohjain (B).
5. Laita puhdistusaine (C) suodatinyksikköön.
6. Sulje laitteen ovi
7. Aseta ohjain takaisin (B).
8. Sijoita astia (väh. 1,5 l) tarjoiluhanan alle.

5.2.6. Suodatusyksikön puhdistus

1. Avaa laitteen ovi.
2. Sammuta laite
3. Poista ja puhdista suoja (A).
4. Poista papusäiliö.
5. Puhdista sudotusyksikön pinta harjalla.
6. Aseta suoja (A) takaisin.
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6.2.6 Cleaning the brewer
1 Open the machine door.
2 Switch off the machine.
3 Remove and clean the hood (A).
4 Remove the bean canister.
5 Clean the surface of the brewer with the brush.
6 Replace the hood (A).

6.2.7 Cleaning/Emptying the waste bins
1 Open the machine door.
2 Lift the outlet.
3 Take out the waste bin (C).
4 Remove the cover (A).
5 Clean/Empty the waste bins (B & C).
6 Replace the waste bins.
7 Lower the outlet.
8 Close the machine door.

6.2.8 Cleaning the exterior and interior
1 Clean the exterior and interior with a damp cloth.

6.2.9 Cleaning/Emptying the drip tray
1 Remove the drip tray (A) under the machine.
2 If required, remove the trip tray hose.
3 Clean the drip tray.
4 Replace the trip tray hose.
5 Replace the trip tray under the machine.

A

A

B

C

A
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5.2.7. Porolaatikoiden puhdistus/tyhjennys

1. Avaa laitteen ovi
2. Nosta tajoiluhana
3. Poista porolaatikko (C).
4. Poista kansi (A).
5. Tyhjennä/puhdista porolaatikot (B & C).
6. Aseta porolaatikot takaisin.
7. Laske tarjoiluhana takaisin alas.
8. Sulje laitteen ovi.
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6.2.6 Cleaning the brewer
1 Open the machine door.
2 Switch off the machine.
3 Remove and clean the hood (A).
4 Remove the bean canister.
5 Clean the surface of the brewer with the brush.
6 Replace the hood (A).

6.2.7 Cleaning/Emptying the waste bins
1 Open the machine door.
2 Lift the outlet.
3 Take out the waste bin (C).
4 Remove the cover (A).
5 Clean/Empty the waste bins (B & C).
6 Replace the waste bins.
7 Lower the outlet.
8 Close the machine door.

6.2.8 Cleaning the exterior and interior
1 Clean the exterior and interior with a damp cloth.

6.2.9 Cleaning/Emptying the drip tray
1 Remove the drip tray (A) under the machine.
2 If required, remove the trip tray hose.
3 Clean the drip tray.
4 Replace the trip tray hose.
5 Replace the trip tray under the machine.

A

A

B

C

A

5.2.8. Ulko- ja sisäpuolen puhdistus

1.  Puhdista laitteen sisä- ja ulkopuoli kostealla kankaalla.

5.2.9. Tippavesikaukalon puhdistus/tyhjennys

1. Poista tippavesikaukalo (A) laitteen alta.
2. Irrota tarvittaessa tippavesikaukalon poistoletku.
3. Puhdista tippavesikaukalo.
4. Kiinnitä tippavesikaukalon poistoletku.
5. Aseta tippavesikaukalo takaisin paikalleen.

5.2.10. Sekoittajan puhdistus

1. Käännä säiliön jauhekouru yläspäin.
2. Irrota sekoittajan letku.
3. Käännä vihreä asennusrengas (C) oikealle.
4. Irrota sekoittajan runko (B).
5. Vedä pois sekoittajan siipipyörä (A).
6. Käännä vihreä asennusrengas (C) oikealle.
7. Poista asennusrengas.
8. Puhdista osat.

9. Poista pölylaatikko (D).
10. Tyhjennä ja pudista laatikko.
11. Aseta laatikko takaisin
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6.2.10 Cleaning the mixer
1 Turn the canister’s outlet upwards.
2 Remove the outlet hose from the mixer.
3 Turn the green mounting ring (C) to the right.
4 Take off the mixer housing (B).
5 Pull off the mixer fan (A).
6 Turn the green mounting ring (A) to the right.
7 Remove the mounting ring.
8 Clean the parts.

9 Remove the dust tray (D).
10 Clean and dry the dust tray.
11 Replace the dust tray.

12 Replace the mounting ring and turn it to the left to lock the
ring into place.

13 Replace the mixer fan. Make sure that the mixer fan locks 
into place. The mixer fan must not touch the green mounting 
ring.

14 Replace the mixer housing.
15 Turn the green mounting to the left to lock the mixer into 

place.
16 Replace the outlet hose.

C

A

B

D
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12. Aseta asennusrengas takaisin ja lukitse se paikalle kääntämällä 
sitä vasemmalle.

13. Astea sekoittajan siipipyörä takaisin. Varmistu että se lukkiutuu 
paikalleen. Pyörä ei saa osua vihreään asennusrenkaaseen.

14. Asenna sekoittajan runko takaisin paikalleen.
15. Lukitse sekoittaja paikalleen kiertämällä vihreää asennusren-

gasta vasemmalle.
16. Liitä sekoittajan letku.
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6.2.10 Cleaning the mixer
1 Turn the canister’s outlet upwards.
2 Remove the outlet hose from the mixer.
3 Turn the green mounting ring (C) to the right.
4 Take off the mixer housing (B).
5 Pull off the mixer fan (A).
6 Turn the green mounting ring (A) to the right.
7 Remove the mounting ring.
8 Clean the parts.

9 Remove the dust tray (D).
10 Clean and dry the dust tray.
11 Replace the dust tray.

12 Replace the mounting ring and turn it to the left to lock the
ring into place.

13 Replace the mixer fan. Make sure that the mixer fan locks 
into place. The mixer fan must not touch the green mounting 
ring.

14 Replace the mixer housing.
15 Turn the green mounting to the left to lock the mixer into 

place.
16 Replace the outlet hose.

C

A

B

D
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6.2.11 Cleaning the bean canister
1 Close the supply (A) to the grinder.
2 Take out the bean canister (B).
3 Remove the cover (C).
4 Clean and dry the canister.

5 Clean the grinder (D) with the brush.

6 Replace the canister as shown.
7 Open the supply.

C

B

A

D

1

3 4

2

5.2.11. Papusäiliön puhdistus

1. Sulje kahvimyllyn syöttö (A).
2. Poista papusäiliö (B).
3. Poista kansi (C).
4. Puhdista ja kuivaa säiliö.

5. Puhdista kahvimylly harjalla.

6. Aseta säiliö takaisin kuvan mukaisesti.
7. Avaa kahvimyllyn syöttö.
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6.2.12 Cleaning the instant canisters
1 Open the machine door.
2 Turn the canister’s outlet upwards (A).
3 Lift the canister from the socket and pull it out from the rotor 

(B).

4 Remove the cover (C).

5 Clean the instant canister and its parts.
6 Dry the parts thoroughly.
7 Replace the cover.
8 Replace the canister into the socket.
9 Make sure the canister locks into place with the pin in the 

hole.
10 Turn the canister’s outlet (A) downwards.
11 Close the machine door.

C

B

A

C
A

5.2.12. Instantjauhesäiliön puhdistus

1. Avaa laitteen ovi.
2. Käännä säiliön jauhekouru ylöspäin (A).
3. Nosta säiliö hiukan ja vedä se ulos irti roottorista (B).

4. Poista säiliön kansi.

5. Puhdista säiliö ja sen osat.
6. Kuivaa osat huolellisesti.
7. Laita kansi paikalleen.
8. Aseta säiliö takaisin laitteeseen.
9. Varmista että säiliön tappi menee reikään niin, että säiliö 

lukkiutuu paikalleen.
10. Käännä jauhekouru (A) takaisin alaspäin.
11. Sulje laitteen ovi.
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6.2.13 Cleaning the outlet
1 Open the machine door.
2 Remove the outlet front  (A) while holding the tab at the back 

of the front.

3 Take out the outlet housing (B).
4 Clean the outlet housing.
5 Replace the outlet housing.
6 Replace the outlet front.

7 Take out the splitter (C) and drink outlet (D) from the front 
piece of the outlet arm (E).

A

B

C

E
D

5.2.13. Tarjoiluhanan puhdistus

1. Avaa laitteen ovi
2. Vapauta tarjoiluhanan etuosa (A) painamalla sen takana ole-

vaa liuskaa ja nosta se irti.

3. Poista tarjoiluhanan kotelo (B).
4. Puhdista kotelo.
5. Aseta kotelo takaisin paikalleen.
6. Aseta tarjoiluhanan etuosa  takaisin paikalleen.

7. Irrota jakaja (C) sekä tarjoiluputki (D) tarjoiluhanan varresta (E).
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8 Remove the front piece from the outlet arm (F).
9 Clean the parts.
10 Replace the outlet hoses. F

8. Irrota etuosa tarjoiluhanan varresta (F).
9. Puhdista osat.
10. Asenna osat takaisin.
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6. Vianetsintä

6.1. Virheilmoituksia

Näyttö Mahdollinen syy Toimenpide 

E3 Fill error Vedenlämmitin täyttyy liian hitaasti Tarkista vedenpaine. Avaa tulo-
veden sulkuhana täysin. Tarkista, 
ettei liitosletku ole taittunut. Sam-
muta laite ja käynnistä se uudes-
taan.

E5 Brewer error Suodatusyksikössä tapahtui virhe 
käynnistyksen yhteydessä. 

Sammuta laite ja käynnistä se uu-
destaan. Kutsu huolto.

E6 Temperature error Lämpötila-anturiongelma. Kutsu huolto.

E7 Brewer motor error Suodatinyksikön moottori jumissa/
ylikuormittunut. Ohjausyksikkö on 
kytkenyt annostelun pois päältä. 

Poista suodatinyksikkö laitteesta, 
pudista se ja asenna se oikein ta-
kaisin laitteeseen. Sammuta laite 
ja käynnistä se uudestaan. Puhdis-
ta suodatinyksikkö harjalla. Kutsu 
huolto.

E8 Mixer 2 error Skoittaja 2 jumissa/ylikuormittunut. 
Ohjausyksikkö on kytkenyt annos-
telun pois päältä.

Poista sekoittaja laitteesta, puh-
dista se ja asenna se takaisin oi-
kein. Sammuta laite ja käynnistä 
se uudestaan. 

E10 Valve error Venttiili jumissa/ylikuormittunut.Oh-
jausyksikkö on kytkenyt annostelun 
pois päältä.

Kutsu huolto.

E11 Ingredient motor error Instantjauhemoottori jumissa/yli-
kuormittunut. Ohjausyksikkö on 
kytkenyt annostelun pois päältät.

Puhdista säiliöt. Sammuta laite ja 
käynnistä se uudestaan. 

E13 Mixer group error Sudatinyksikkö/sekoittajaryhmä 
ylikuormittunut. Ohjausyksikkö on 
kytkenyt annostelun pois päältä.

Puhdista sekoittajan roottori. Sam-
muta laite ja käynnistä se uudes-
taan. 

E14 Output error Instantjauhesäiliön jauhekouru tu-
kossa. Ohjausyksikkö on kytkenyt 
annostelun pois päältä.

Puhdista säiliöt. Sammuta laite ja 
käynnistä se uudestaan.   

Venttiiliryhmä ylikuormittunut. Oh-
jausyksikkö on kytkenyt annostelun 
pois päältät.

Kutsu huolto.

E17 MDB error Tiedonsiirtovirhe laitteen ja MDB-
maksulaitteen välillä.

Sammuta laite ja käynnistä se uu-
destaan. Kutsu huolto.

E18 Mixer group FET error Suodatinyksikön tai sekoittajan 
moottori jää päälle.

Kutsu huolto.

E19 Output FET error Instantjauhesäiliön moottori, venttii-
li tai puhallin jää päälle

Kutsu huolto.
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Näyttö Mahdollinen syy Toimenpide 

E20 Software error Ohjelmistovirhe. Sammuta laite ja käynnistä se uu-
destaan. Kutsu huolto.

E21 Boiler timeout Vedenlämmitin ei lämpene Kutsu huolto.

E22 Brew timeout Suodatus kestää liian kauan Sammuta laite ja käynnistä se 
uudestaan. Huuhtele tai puhdista 
laite. Kutsu huolto.

E23 Inletvalve error Tuloveden venttiili vuotaa. Sulje tuloveden hana. Kutsu huol-
to.

E24 Brewer error Virhe suodatinyksikössä Sammuta laite ja käynnistä se uu-
destaan. Kutsu huolto.

E25 Flowmeter error Ei vedenpainetta.
Vesisäiliö tyhjä (jos käytössä).

Tarkista vedenpainee. Avaa tulove-
sihana. Tarkista vesiletku. Sammu-
ta laite ja käynnistä se uudestaan.

6.2. Näytön ilmoituksia

Näyttö Mahdollinen syy Toimenpide

Out of order boiler filling Vedenlämmitin tyhjä, ei täyty tai 
täyttyy liian hitaasti.

Toimenpiteitä ei vaadita.

Out of order boiler heating Vedenlämmittimen lämpötila liian 
matala suuren vedenkulutuksen 
vuoksi.

Odota kunnes vedenlämmitin on 
saavuttanut oikean lämpötilan.

Out of order drip tray full Tippavesiallas täynnä. Tyhjennä tippavesiallas.

Out of order waste bin full Porolaatikko täynnä Tyhjennä porolaatikko.

Out of order waste bin is 
missing

Porolaatikko puuttuu. Aseta porolaatikko laitteeseen.

Out of order door open Ovi on auki. Sulje ovi

Out of order stand-by Laite on valmiustilassa. Poista valmiustila asetusvalikossa.

Close door Ovi ei ole kunnolla suljettu. Sulje ovi
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6.3. Toimintahäiriöitä

Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide

Laite ei toimi Sulake palanut. Tarkista sulakkeet.

Laite on pois päältä. Kytke laite päälle.

Viottunut syöttökaapeli. Tarkista kaapeli.

Laite ei reagoi. Laite on valmiustilassa. Kytke valmiustila pois päältä.

Juoma ei maistu hyvältä. Säiliö on tyhjä. Täytä säiliö.

Säiliö on pois paikaltaaan. Korjaa säiliön asento.

Säiliön jauhekouru tukossa. Puhdista jauhekouru.

Säiliön syöttökierukka ei toimi. Tarkista syöttökierukka tai puhdista säiliö.

Väärä tuote. Käytä oikeaa tuotetta.

Instanjauhe paakkuuntunut. Vaihda instantjauhe.

Sekoittajaa ei ole puhdistettu. Puhdista sekoittaja.

Instantjauhe on pilaantunut. Vaihda instantjauhe.

Vedenlämmittimen lämpötila lii-
an matala. 

Kutsu huolto.

Instantjauhe on kostea Tarkista puhallin ja vaihda instantjauhe.




