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Hyvä asiakkaamme,

Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hy-
vän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, niin-
kuin 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 lait-
teen valmistenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän 
palveluanne. Täyttäkää allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen yh-
teystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta.

METOS TEAM

Metos-huollon puhelinnumero:___________________________________________

Yhteyshenkilö:_______________________________________________________
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Yleistä
1. Yleistä

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeas-
ta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikal-
lisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tar-
vittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

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.

1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät

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

Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai 
vaaran mahdollisuus vältetään.

Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdol-
linen hyöty.

Tämä kuvio kertoo toiminnosta, joka tulee huomioida omavalvonnassa.

1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Täl-
laisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huol-
tamiseen tarvittava ammattipätevyys.

1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus

Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, val-
mistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdot-
tomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.
1
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Turvaohjeet
2. Turvaohjeet

2.1 Turvallinen käyttö

2.1.1 Asennus

• Sijoita laite tarjoilukorkeudelle tukevalle ja tasaiselle alustalle paikalle jossa se 
voidaan liittää vesi- ja sähköverkkoon.

• Kytke laite ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.

• Sijoita laite niin, että mahdollisen vuodon sattuessa se ei aiheuta vahinkoa.

• Älä kallista laitetta. Sijoita ja siirrä sitä aina pystysuorassa asennossa.

• Varusta viemäriputki ylivuotoputkella.

• Älä sijoita laitetta paikkoihin, joissa lämpötila voi laskea jäätymispisteen alapuo-
lelle, koska järjestelmään jää aina vettä.

• Huomioi aina paikalliset säännökset asentaessasi laitetta ja käytä vain hyväksytty-
jä materiaaleja ja osia.

• Siirrettäessä ja uudelleenasennettaessa laitetta, seuraa “Asennus” luvun ohjeita.

• Kytke laite kylmävesijohtoon.

2.1.2 Käyttö

• Tarkasta laite vahinkojen varalta ennen käyttöä.

• Älä koskaan upota laitetta veteen tai suihkuta sitä vedellä.

• Älä paina painikkeita terävällä esineellä.

• Suojaa painikkeita lialta ja rasvalta.

• Käytön aikana jotkin osat tulevat hyvin kuumiksi.

• Älä aseta säiliötä avotulelle tai kuumalle levylle.

• Ennen kuin siirrät säiliötä irrota säiliön virtajohto.

• Jos laitetta ei käytetä on suositeltavaa irrottaa pistoke pistorasiasta ja sulkea vesi-
hana

2.1.3 Ylläpito ja vianetsintä

• Huomioi kalkinpoistovälit. Noudata näyttöön tulevaa kalkinpoistokehoitusta.

• Viivästynyt ylläpito voi johtaa korkeihin korjauskustannuksiin sekä vaarantaa ta-
kuun voimassaoloa.

• Älä jätä laitetta ilman valvontaa ylläpito-, huolto- tai korjaustöiden aikana.

• On suositeltavaa käyttää suojakäsineitä ja suojalaseja kalkinpoistoa suoritettaessa.
2
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Turvaohjeet
• Pese kädet kalkinpoiston jälkeen.

• Anna kaikki korjaustyöt valtuutetun huoltohenkilöstön suoritettavaksi.

• Irrota aina pistoke pistorasiasta, jos laite on avattava korjauksen tai huollon takia.

2.2 Turvalaitteet

Laite on varustettu seuraavilla turvalaitteilla

2.2.1 Päälle/pois -kytkin

Päälle/pois -kytkimellä kytketään laite päälle tai pois. Muista että laite on vielä sähköis-
tetty poiskytkemisen jälkeenkin. Saadaksesi laite täysin sähköttömäksi, irrota pistoke pis-
torasiasta.

2.2.2 STOP -painike

Kahvinvalmistusprosessia voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla ohjauspaneelil-
la olevaa STOP-painiketta.

2.2.3 Kääntyvä varsi ja säiliön tunnistus

Laite on varustettu turvajärjestelmällä joka estää käynnistyksen jos kääntyvä varsi ja/tai 
säiliö on väärässä asennossa. Jos kääntyvä varsi ja/tai säiliö kahvinvalmistuprosessin ai-
kana siirtyy pois oikeasta asennosta keskeytyy prosessi, näytölle ilmestyy kääntyvän var-
ren tai säiliön kuvake ja hälytysääni (2 x lyhyt) kuuluu. Asennon korjaamisen jälkeen 
voidaan kahvinvalmistuprosessia jatkaa painamalla START-painiketta.

2.2.4 Ylikuumenemissuoja

Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla joka laukeaa jos lämmitysvastukset kuumene-
vat liikaa. Kun  laukeamisen aiheuttanut vika on korjattu voidaan ylikuumenemissuoja re-
setoida laitteen ulkopuolelta. Yleisin syy ylikuumenemissuojan laukeamiseen on 
suorittamatta jätetty kalkinpoisto.

2.2.5 Virhekoodit näytöllä

Tekninen vika ilmaistaan näytöllä nakyvällä virhekoodilla. Vika voidaan tämän koodin 
avulla paikallistaa ja korjata, kts “Vianetsintä”.
3
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Turvaohjeet
2.3 Laitteen poistaminen käytöstä

Laitteen palveltua taloudellisen elinikänsä loppuun on sen hävittämisessä noudettava voi-
massa olevia paikallisia määräyksiä ja ohjeita. Mahdollisesti huolimattomasti käsiteltyinä 
ympäristölle haitallisten aineiden hävittäminen ja kierrätettävien matieriaalien hyödyntä-
minen tapahtuu käyttämällä alan ammattityövoimaa apuna.
4
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Toimintakuvaus
3. Toimintakuvaus

3.1 Yleistä

ComBi-line 5 - 20 on läpivirtauskuumentimella varustettu helppokäyttöinen ammatti-
käyttöön tarkotettu keitin. Käyttäjä voi valita useasta esiohjelmoiduista suodatinmääristä 
näytöllä varustettun ohjauspaneelin avulla. Ohjauspaneeli kertoo myös laitteen ja käyn-
nissä olevan toiminnon tilasta. Suodatusmääriä ym. voidaan ohjelmoida, ohjelmointi-ti-
laan pääsee PIN-koodin avulla. Suodatusmäärät rekisteröityvät laitteen muistiin, mistä ne 
voi helposti lukea. Määrävälein suoritettavan kalkinpoisto-ohjelman käytön pystyy suo-
rittamaan itse.

3.2 Mallit

Tämä ohjekirja kattaa seuraavat ComBi-line-sarjan  keittimet:
5
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Toimintakuvaus
3.3 Laitteen käyttö

3.3.1 Muu kuin ohjeessa kerrottu käyttö

Tätä laitetta voidaan käyttää ainoastaan kahvin ja teen suodatukseen ja jakeluun. Tämän 
laitteen käyttö muuhun tarkoitukseen on kiellettyä ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Val-
mistaja ei ole vastuussa käyttöohjeden vastaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
6
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Toimintakuvaus
3.4 Rakenne 
7
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Toimintakuvaus
1. Pistorasia vas/oikean säiliön lämmitystä varten

2. Päälle/Pois kytkin

3. Kuumavesihana

4. Tippuvesikaukalo ritilällä

5. Jalustalevy

6. Ohjauspaneeli

6.1 Kuumavesijärjestelmän Päälle/Pois-kytkin

6.2 STOP -painike / Peruutuspainike (ilman tallennusta)

6.3 Valaistu näyttö

6.4 Valintapainike suodatusmäärä 1 

6.5 Valintapainike suodatusmäärä 2

6.6 Valintapainikesuodatusmäärä 3

6.7 Valintapainike suodatusmäärä 4

6.8 START -painike / Hyväksymispainike (tallennus)

6.9 Ajastinmen painike

6.10 Säiliölämmityksen päälle/pois -painike

7. Kuumavesijärjestelmän höyrynpoistoaukko

8. Ylikuumenemissuoja

9. Kääntyvä juoksuputki

10. Kahvinsuodatusjärjestelmän kalkinpoistoliuos täyttöaukko

11. Kuumavesijärjestelmän kalkinpoistoliuos täyttöaukko

12. Eristetty kansi

13. Sekoittaja - veden ohjauslevy

14. Kuumavesijärjestelmän ylikuumenemissuoja

15. Veden ohjauskansi

16. Suodatin

17. Mittalasi

18. Kahva

19. Kahvihana

20. Roiskevesisuojattu pistorasia

21. Merkkivalo

22. Suodatusjärjestelmän tyhjennysputki

23. Kuumavesijärjestelmän tyhjennysputki
8
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Toimintakuvaus
1. Pistorasia vas/oikean säiliön lämmitystä varten
9



13.5.2011  Rev. 2.2

Toimintakuvaus
2. Päälle/Pois kytkin

3. Kuumavesihana

4. Tippuvesikaukalo ritilällä

5. Seinäkiinnike

6. Ohjauspaneli

6.1 Kuumavesijärjestelmän Päälle/Pois-kytkin

6.2 STOP -painike / Peruutuspainike (ilman tallennusta)

6.3 Valaistu näyttö

6.4 Valintapainike suodatusmäärä 1 

6.5 Valintapainike suodatusmäärä 2

6.6 Valintapainikesuodatusmäärä 3

6.7 Valintapainike suodatusmäärä 4

6.8 START -painike / Hyväksymispainike (tallennus)

6.9 Ajastinmen painike

6.10 Säiliölämmityksen päälle/pois -painike

7. Kuumavesijärjestelmän höyrynpoistoaukko

8. Ylikuumenemissuoja kahvinvalmistusjärjestelmä

9. Kääntyvä juoksuputki

10. Kahvinsuodatusjärjestelmän kalkinpoistoliuos täyttöaukko

11. Kuumavesijärjestelmän kalkinpoistoliuos täyttöaukko

12. Kuumavesijärjestelmän ylikuumenemissuoja

13. Suodatusjärjestelmän tyhjennysputki

14. Kuumavesijärjestelmän tyhjennysputki
10
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Toimintakuvaus
3.5 Käyttökytkimet ja merkkivalot  

 A Valintapainikkeet (4x)  Valintapainikkeilla 
valitaan vakio suodatusmäärä. Valitut, näy-
tössä näkyvät, vakiomäärät voidaan tarvitta-
essa muutta samoilla painikkeilla 

 B STOP-painikeKäytä STOP-painiketta pe-
ruuttaaksesi tehtyä valintaa tai keskeyttääk-
sesi (hätä-seis) käynnissä olevaa prosessin. 
Hätä-seis keskeytys aiheuttaa prosessin me-
netyksen joka  näinollen pitää suorittaa uu-
destaan. Tämä painike käytetään myös 
peruutuspainikkeenna käyttäjä-valikon oles-
sa aktivoituna.

 C Kuumavesipainike Tällä painikkeella kytke-
tään kuumavesijärjestelmä päälle. Kun jär-
jestelmä on kytketty päälle ilmestyy hanan 
kuva näytön yläosaan. Kuumavesijärjestel-
mä kytketään pois päältä samalla painikkeel-
la

D  Näyttö Näytöllä näkyy tärkeimipien toimin-
tojen tilat.

 E START -painikeSTAR-painikkeella käyn-
nistetään kahvinsuodatusprosessi, valitse en-
nen sitä suodatusmäärä valintapainikkeilla. 
Tämä painike käytetään myös kuittauspai-
nikkeena käyttäjä-valikon olessa aktivoitu-
na.

 F Ajastimen painike Ajastimen painikkeella 
ohjelmoidaan  ajastinkäyttö. 

 G Säilytyksen lämityspainike (2x)Tällä painik-
keella kytketään sähkö laitteessa oleviin pis-
torasioihin. HUOM! käytä nämä pistorasiat 
ainoastaan säiliöiden lämmitykseen. ÄLÄ 
kytke muita sähkölaitteita niihin (Maksimi 
teho100W).

H Päälle/pois -kytkinTällä kytkimellä kytke-
tään kahvinvalmistusjärjestelmä päälle (I) 
tai pois (0).

I Pistorasia
11
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Toimintakuvaus
3.6 Näyttö 

3.7 Virheilmoituskuvakkeita

I Kuumavesijärjestelmä Kuumavesijärjestelmä 
on kytketty päälle. Kuva voidaan käyttäjävali-
kossa vaihtaa lämpötilanäytöksi, jolloin näy-
töllä näkyy veden todellinen lämpötila.

J Suodatusmäärä (4x)Jokainen valintapainike 
(4x) näyttää esiohjelmoidun suodatusmärän. 
Määrät voidaan muuttaa tarpeen mukaan ase-
tusvalikon kautta.

K KelloNäyttää ajan

L Ajastin; (vilkkuva)Ajastin on aktivoitu.

M Kalkinpoisto-ilmaisin Jommalle kummalle 
suodatusjärjestelmälle pitää suorittaa kalkin-
poisto heti kun on mahdollista. Kts “Kalkin-
poisto” Käyttäjä-valikossa.

N Kääntyvä juoksuputki oikeassa asennossa-
Kääntyvä juoksuputki on oikeassa asennossa 
suodattimen yläpuolella. Jos juoksuputki 
käännetään häviää kuvake näytöltä.

O Säiliö paikallaanSuodattimella varustettu säi-
liö on paikallaan. Jos säiliö otetaan pois pai-
kaltaan häviää kuvake näytöltä.

P Säiliön lämmitys kytkettyKahvisäiliön lämmi-
tys on kytketty päälle. Jos lämmitys kytketään 
pois päältä häviää kuvake näytöltä.

Q Valuu Kuvake näytetään kun kuumavesian-
nostelu on suoritettu loppuun ja valumisaika 
on käynnissä.

Säiliö pois paikaltaanKuvake ilmestyy näytölle jos säiliö suodatuksen aikana siirtyy paikaltaan. 
Nuoli osoittaa millä puolella ongelma esiintyy.

Kääntyvä juoksuputki väärässä asennossaKuvake ilmestyy näytölle jos juoksuputki suodatuksen 
aikana joutuu väärään asentoon. Nuoli osoittaa millä puolella ongelma esiintyy.

Kääntyvä juoksuputki ei asennossa uutta suodatusta varten  Kuvake ilmestyy näytölle jos uutta 
suodatusprosessia käynnistetään eikä juoksuputki (vieläkään) ole oikeassa asennossa suodatinyk-
sikön yläpuolella.

Paina START-painikettaKuvake ilmestyy näytölle sen jälkeen kun juoksuputken ja/tai säiliön 
asentoa on muutettu oikeaksi. Turvallisuus syistä START-painiketta on painettava uudestaan. Jos 
START-painiketta painetaan 10 minuutin kuluessa kuvakkeen ilmestymisestä käynnistyy suoda-
tus uudelleen ja viedään loppuun

Jos START-painiketta painetaan vasta yli 10 minuutin kuluttua ilmestyy näytölle tämä kuvake 
joka ilmaisee, että suodatusta ei voida enää käynnistää vaan ohjelma on käynnistettävä uudelleen
12
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4. Käyttöohjeet

4.1 Käyttövalmistelut

Otettaessa käyttöön laite toimii tehtaan vakioasetuksien mukaisesti.

Eri asetukset voidaan muutaa koulutetun henkilökunnan toimesta. Kts. Käyttäjävalikko”.

Tämä luku selittää kahvin suodatuksen ja kuumavesijärjestelmän toimintaa.

• käytettäessä laitetta ensimmäisen kerran.

• kun laitetta ei ole käytetty yli viikkoon, esim lomien jälkeen.

4.1.1 Läpivirtauskuumentimen huuhtelu

1. Avaa vesihana ja tarkista ettei liitokset vuoda.

2. Kytke säiliön virtajohdon toinen pää säiliön takapuolella olevaan liitiimeen ja toi-
nen pää keittimen sivulla olevaan pistorasiaan.

3. Tarkista että säiliöt suodattimilla (ilman kahvia) on oikein sijoitettu sekä että kään-
tyvä juoksuputki on oikeassa asennossa suodattimen yläpuolella.

4. Kytke laite päälle kääntämällä Päälle/pois -kytkin “I” asentoon. Näyttö valaistuu 
ja merkkiääni kuuluu jonka jälkeen näytölle ilmestyy vakio suodatusmäärät.

5. Paina valintapainike 2 ja kuittaa valinta START-painikkeella. Suodatus käynnis-
tyy ja näytölle ilmestuu tekstit: SUODATUS KÄYNNISSÄ. Suodatusta voidaan 
keskeyttää milloin tahansa painamalla STOP-painiketta. Kun vedentulo käänty-
västä juoksuputkesta loppuu kuuluu merkkiääni (1 lyhyt) ja näytölle ilmastyy tek-
sit SUODATTAA (tippuu). Valumisaika on vakioasetuksena 5 minuuttia jonka 
jälkeen kuuluu merkkiääni (3 x lyhyt).

6. Tyhjennä säiliö hanan kautta (15).

7. Käännä juoksuputki toisen säiliön yläpuolelle ja toista äskeinen jos keitin on va-
rustettu kahdella säiliöllä.

8. Kun säiliö on tyhjennetty on laite käyttövalmis.
13



13.5.2011  Rev. 2.2
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4.1.2 Kuumavesijärjestelmän huuhtelu 

• Kytke päälle lämpötilanäyttö (Kts “Näytä lämpötila” (valikko 4.1)

• Muuta lämpötila (“Lämpöitla” (valikko 4.2))

• Kytke päälle jatkuva lämmitys -toiminto 97+ (Kts Lisälämmitys 97°C+)

Kuumavesijärjestelmän höyrynpoistoaukko löytyy laitteen päältä. Aukosta saattaa tulla 
höyryä normaalin lämmityksen ja jatkuvan lämmityksen (97°C+) aikana. Älä kosketa 
höyrynpoistoaukkoa, se voi olla kuuma.

• Paina kuumavesijärjestelmän Päälle/Pois -kytkintä ( ). Kuumavesijärjestelmä 
täyttyy automaattisesti ja kytkee lämmityksen päälle. Vilkkuva hanan kuva ilmes-
tyy näytön yläreunaan.

• Hanan kuva lakkaa vilkkumasta kun vesi on tarpeeksi kuumaa (90°C). Kuumave-
sijärjestelmää voidaan milloin vaan kytkeä pois päältä Päälle/Pois kytkimellä 
( ) jolloin hanan kuva häviää näytöltä ja järjestelmä kytkee lämmityksen pois 
päältä eikä vesisäiliö enää täyty uudestaan.

• Laske pois n 2 litraa vettä vesihanan kautta (kuva 1-3) ja kaada vesi viemäriin. Jär-
jestelmä täyttyy automaattisesti uudestaan.

• Kuumavesijärjestelmä on nyt valmiina käyttöön.

4.1.3 Ensimmäiset käyttäjäasetukset

Seuraavat asetukset tehdään käyttöönoton yhteydessä. Huom: Kielen vakioasetus on eng-
lanti. Käyttäjävalikon järjestelmäasetuksiin pääseminen, kts, “Käyttäjävalikko”.

Järjestelmäasetukset (Systeminstellungen) (valikko 2)

2.0 Kieli

2.1 Aika

2.2 Päivämäärä

Kahviasetukset (valikko 3)

3.9 Kalkinpoistoilmaisin

3.10 Kahvin annostelu

Kuumavesiasetukset (menu 4)

4.3 Kalkinpoistoilmaisin
14
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4.2 Käyttö

Tämä luku kuvaa laitteen päivittäistä käyttöä. Koneen ollessa käytössä ensimmäisen ker-
ran se toimii tehtaan vakioasetuksien mukaan. Nämä asetukset voidaan myöhemmin 
muuttaa, kts “Käyttäjävalikko”.

Tarkista laite ennen käyttöä vaurioiden varalta.

Älä upota laitetta veteen tai ruiskuta sitä vedellä.

Älä paina painikkeita terävällä esineellä.

Suojaa ohjauspaneelia lialta ja rasvalta.

Käytön aikana jotkut osat tulevat hyvin kuumiksi.

Älä aseta säiliötä avotulelle tai kuumalle levylle.

Irrota säiliön virtajohto ennen kuin siirrät säiliötä .

Jos laite jää pidemmän aikaa käyttämättä on suositeltavaa irroittaa pistoke pistorasiasta ja 
sulkea vesihana.

Valmisteluita

• Kytke kaapelin virransyöttöpistoke säiliön takapuolella sijaitsevaan liittimeen ja 
laita pistoke läpivirtauskuumentimen pistorasiaan (1).

• Säiliön sisäosa tulee aina olla puhdas.

• Laita kahvin sekoittaja säiliöön. Sekoittaja takaa tasaisen kahvilaadun ja tekee 
kahvin sekoittamisen tarpeettomaksi. Kahvi pidetään  80-85°C lämpötilassa. Kah-
vin säilytysaika riippuu kahvin laadusta mutta on yleensa 1-1,5 tuntia.
15
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Kahvinsuodatuksen perussääntöjä

• Käytä PKS (puolikarkea) jauhattua  kahvia 
(60-65 grammaa/litra)

• Pidä säiliön sisäosa, suodatinyksikkö sekä se-
koittaja puhtaana.

Vihje: Pidä aina suodatinpaperi alkuperäisessä pak-
kauksesssa!

• Näin paperi säilyttää oikean muotonsa.

• Tämä varmistaa että paperi sopii suodatti-
meen eikä painu kasaan.

A Suodattimen kansi

B Suodatinpaperi

C Suodatin

D Sekoittaja

E Säiliö
16
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4.2.1 Kahvin suodatus

Käynnistä laite kääntämällä Päälle/pois kytkin
( ) asentoon I, näyttö valaistuu ja äänimerkki 
kuuluu (1 x lyhyt). Sen jälkeen näytölle ilmestyy va-
kio suodatusmäärät.

Valitse joku neljästä suodatusmäärästä.

Valittu suodatusmäärä sekä suositeltu kahvimäärä 
näkyy näytöllä. Vihje: Jos et halua suodattaa valittua 
määrää vot lisätä/vähentää sitä  + tai - painikkeilla. 
Suositeltu kahvimäärää muuttuu valintasi mukaan.

Laita suodatinpaperi suodattimeen ja lisää suositeltu 
kahvimäärä (puolikarkea jauhatus). Levitä kahvi ta-
saisesti suodattimeen ja laita suodattimen kansi 
päälle.

Laita suodatinyksikkö säiliöön ja siirrä kääntyvä 
juoksuputki suodattimen keskikohdan yläpuolelle.

Käynnistä suodatus painamalla START-painiketta 
( ). Näytölle ilmestyy teksti ”Suodatus käynnis-
sä”. Säiliön lämmitys kytkeytyy automaattisesti 
päälle, lämmitys tulee sammuttaa manuaalisesti 
( ) jos säiliö on tyhjä. Suodatuksen aikana näy-
töllä näkyy valittu suodatusmäärä (alla) sekä suodat-
timen läpi jo mennyt vesimäärä (yllä).

Kun vettä ei enää tule kääntyvästä juoksuputkesta 
kuuluu merkkiääni (1 x lyhyt) ja näytölle ilmestyy 
teksti “Suodattaa”. Valumisajan vakioasetus on n. 5 
min ja sen päätyttyä kuuluu merkkiääni (3 x lyhyt).

Poista suodatin ja laita eristetty kansi säiliön päälle.

Puhdista suodatin.

Suodatuksen jälkeen voit ottaa kahvia säiliöstä kah-
vihanalla (15).

Vihje

• Jos kääntyvä juoksuputki ja/tai säiliö siirtyy paikaltaan suodatuksen aikana pysäh-
tyy suodatus ja näytölle ilmestyy juoksuputken ja/tai säiliön kuva (kts “Virheil-
moituskuvakkeet”) ja merkkiääni kuuluu (2 x lyhyt). Kun juoksuputki ja/tai säiliön 
sijoitusta on korjattu voidaan suodatusta jatkaa painamalla START -painiketta 
( ) .

• Suodatusta voidaan milloin tahansa keskeyttää painamalla STOP-painiketta 
( ). Käynnissä ollut suodatusohjelma on päättynyt.

• Valmistele toista suodatusta laittamalla toinen suodatin valmiiksi. Kun vettä ei 
enää tule kääntyvästä juoksuputkesta se voidaan kääntää toisen säiliön suodatti-
men yläpuolelle ja käynnistää uusi suodatus. Ensimmäisen suodatuksen valumis-
kuvake (Suodattaa) häviää näytöltä.
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4.2.2 Teen suodatus

Teen suodatus tapahtuu kuten kahvin suodatus mutta kahvisuodatusyksikön sijasta käyte-
tään teesuodatinta ja levyä (lisävaruste).

1. Lisää teetä, irtonaisena tai pusseissa, teesuodatti-
meen n. 6 g / litraa vettä.

2. Laita teesuodatin säiliöön jo sijoitettuun levyyn 
(B).

3. Sijoita täyttöputki (A) teesuodattimeen. Käännä 
sen jälkeen kääntyvä juoksuputki  täyttöputken 
yläpuolelle.

4. Valitse suodatusmäärä ja käynnistä suodatus.

5. Poista täyttöputki ja teesuodatin suodatuksen jäl-
keen. VAROITUS: täyttöputki ja suodatin ovat 
KUUMAT!

6. Laita säiliön kansi paikalleen suodatuksen jälkeen 
välttääksesi teen kylmenemistä ja maun huonone-
mista.

7. Puhdista teesuodatin heti käytön jälkeen.

Paras teen haudutusaika on minimissään 4 minuuttia ja maksimissaan 15 minuttia. 15 mi-
nuutin jälkeen teen maku huonontuu.

4.2.3 Ajastimen toiminta

Laite on vakiona varustettu ajastimella jolla voidaan ajastaa kahvinsuodatusta suodatusta 
tai kuumavesisjärjestelmän käynnistymään tiettynä kellonaikana.

Paina ajastinpainiketta ( ) jolloin seuraava valinta 
näkyy näytöllä. Valitse minkä järjestelmän haluat 
ajastaa. Hana = kuumavesijärjestelmä, säiliö = kah-
vinsuodatusjärjestelmä. Vahvista valintaasi START-
painikkella ( )

Aseta haluttu käynnistysaika (päivä/tunti/minuutti) 
oikealla ja vasemmalla valintapainikkeella ja vahvis-
ta valintaasi START-painikkeella ( ). Päiväase-
tus siirtyy automaattisesti seuraavaan päivään jos 
aika menee yli 24:00. Vahvista valintaasi START-
painikkella ( )

A Täyttöputki

B Teesuodatin levyllä

C Säiliö kannella
18
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Valitse haluttu suodatusmäärä ja vahvista valintaasi 
START-painikkeella ( )

Näytöllä näkyy:

Laita suodatinpaperi suodattimeen ja lisää tarvittava 
määrä kahvia (puolikarkea jauhatus) ja levitä se ta-
saiseksi ja laita suodattimen kansi päälle. Laita sen 
jälkeen suodatinyksikkö säiliöön ja käännä kääntyvä 
juoksuputki suodattimen yläpuolelle.

Tarkista että säiliö on tyhjä. Vahvista  START-pai-
nikkeella.

Näytön selitys:

• Vilkkuva kello: ajastin on aktivoitu

• Seuraavaksi suodatusmäärä, käynnistysaika 
ja päivä näytetään.

• Kääntyvä juoksuputki/säiliö: Laite on valmii-
na.

• Laitetta EI saa sammuttaa!

Vihje

• Ajastintoiminnan voi pysäyttää ainoastaan painamalla  STOP-painikkeella. 

• Säiliön lämmitys kytkeytyy päälle 5 minuuttia ennen ajastinkäynnistystä (esiläm-
mitys) Ajastintoiminnon ollessa aktiivinen ei voi suodattaa kahvia. Säiliön lämmi-
tys toimii normaalisti, esim voidaan kahvi vasemman puoleisessa säiliössä pitää 
lämpimänä sillä aikaa kun odotetaan että ajastin käynnistää suodatuksen oikealla 
puolella. Ajastin voidaan ohjelmoida 6 päivää etukäteen.

• Kääntyvän juoksuputken ja säiliön turvalaitteet ovat koko ajan käytössä. Jos esi-
merkiksi kääntyvä juoksuputki siirtyy paikaltaan näytölle ilmestyy heti varoitus-
kuvake ja merkkiääni kuuluu (2 x lyhyt). Heti kun kääntyvän juoksuputken asento 
korjataan oikeaksi aktivoituu ajastin taas.
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4.2.4 Kuuman veden annostelu
 (1x5WR,1x5WL,2x5W,1x10WR,1x10WL,2x10W,1x20WR,1x20WL,2x20W)

Laite on varustettu kuumavesijärjestel-
mällä ja kuumavesihanalla (A) jonka 
kautta voidaan annostella vettä myös 
kahvisuodatuksen aikana.

Kuumavesijärjestelmän höyrynpoisto-
aukko on laitteen päällä (B). Aukosta 
saattaa tulla höyöryä normaalin lämmi-
tyksen ja jatkuvan lämmityksen (97°C+) 
aikana. Älä kosketa höyrynpoistoaukkoa, 
se voi olla kuuma.

1. Paina kuumavesijärjestelmän 
Päälle/Pois -kytkintä. Järjestelmä täyttyy auto-
maattisesti ennen kun lämmitys kytkeytyy 
päälle. Näytölle ilmestyy vilkkuva hanan kuva 
(A).

2. Kuva lakkaa vilkkumasta kun vesi on tarpeeksi 
lämmintä.

3. Kuumavesijärjestelmä on nyt käyttövalmiina.

• Kuuman veden lämpötilaksi on vakiona asetet-
tu 90°C.

• Kuumavesijärjestelmää voidaan milloin vaan 
kytkeä pois päältä Päälle/Pois kytkimellä (B) 
jolloin hanan kuva häviää näytöltä ja järjestel-
mä kytkee lämmityksen pois päältä eikä vesi-
säiliö enää täyty uudestaan.

• Jos säiliöstä otetaan iso määrä kuumaa vettä 
täyttyy vesisäiliö uudestaan n. 0,75 l annoksis-
sa. Jokainen annos lämmitetään ennen seuraavaa täyttöannosta. Näin saadaan taas 
nopeammin kuumaa vettä .

Jos laitetta ei ole käytetty yli viikkoon, suorita järjestelmän huuhtelu “Käyttövalmistelut” 
kappaleen mukaisesti. Tämä takaa hyvän kahvin/kuuman veden laadun.
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4.2.5 Kuuman veden annostelu  (5W,10W,20W)

Laite on varustettu kuumavesijärjestel-
mällä ja kuumavesihanalla (A) jonka 
kautta voidaan annostella vettä myös 
kahvisuodatuksen aikana.

Kuumavesijärjestelmän höyrynpoisto-
aukko on laitteen päällä (B). Aukosta 
saattaa tulla höyöryä normaalin lämmi-
tyksen ja jatkuvan lämmityksen (97°C+) 
aikana. Älä kosketa höyrynpoistoaukkoa, 
se voi olla kuuma.

1. Paina kuumavesijärjestelmän 
Päälle/Pois -kytkintä. Järjestelmä täyttyy auto-
maattisesti ennen kun lämmitys kytkeytyy 
päälle. Näytölle ilmestyy vilkkuva hanan kuva 
(A).

2. Kuva lakkaa vilkkumasta kun vesi on tarpeeksi 
lämmintä.

3. Kuumavesijärjestelmä on nyt käyttövalmiina.

• Kuuman veden lämpötilaksi on vakiona asetet-
tu 90°C.

• Kuumavesijärjestelmää voidaan milloin vaan 
kytkeä pois päältä Päälle/Pois kytkimellä (B) 
jolloin hanan kuva häviää näytöltä ja järjestel-
mä kytkee lämmityksen pois päältä eikä vesi-
säiliö enää täyty uudestaan.

• Jos säiliöstä otetaan iso määrä kuumaa vettä 
täyttyy vesisäiliö uudestaan n. 0,75 l annoksis-
sa. Jokainen annos lämmitetään ennen seuraavaa täyttöannosta. Näin saadaan taas 
nopeammin kuumaa vettä .

Jos laitetta ei ole käytetty yli viikkoon, suorita järjestelmän huuhtelu “Käyttövalmistelut” 
kappaleen mukaisesti. Tämä takaa hyvän kahvin/kuuman veden laadun.
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4.2.6 Ylikuumenemissuoja

Laitteen ylikuumenemissuoja (6) voidaan resetoida laitteen ulkopuolelta. Suoja laukeaa 
jos lämpötila nousee liian korkeaksi. Yleisin syy laukeamiseen on suorittamatta jätetty 
kalkinpoisti. Jos ylikuumenemissuoja laukeaa, toimi seuraavasti:

• Anna laitteen jäähtyä.

• Ruuvaa auki musta suojaruuvi (6).

• Paina suojaruuvin alla ollutta painiketta ja ja ruuvaa suojaruuvi takaisin.

Jos kalkki oli suojan laukeamisen syy, kts “Kalkinpoisto”. Jos kalkki ei ollut laukeamisen 
syy, ota yhteys huoltoon.

4.2.7 Käyttäjävalikko 

Tämä luku kertoo miten eri asetuksia voidaan 
muuttaa. Alla kerrotaan miten käyttäjävalikkoon 
pääsee. Käyttäjävalikossa ohjauspaneelilla on 
seuraavat toiminnot:

siirtää nuolen ylös

siirtää nuolen alas

peruutus (tallentamatta)

kuittaus (aktivointi)
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4.2.8 Valikkotoiminnot

Käyttäjävalikon kauta pääsee muuttamaan asetuksia sekä käyttämään ylläpitotoimintoja. 
Seuraavat toiminnot ovat valittavissa:

Käyttäjävalikkoon pääseminen

1. Kytke laite pois päältä (0)

2. Pidä START painike ( ) painettuna ja 
kytke laite päälle (I) Päälle/pois kytkimellä 
( ).

3. Vapauta START-painike kun näyttö valais-
tuu. Näytölle ilmastyy: Operator menu. Pai-
na jotain painiketta

4. Paina jotain painiketta, näytölle ilmestyy: 
Enter PIN: _ _ _ _ _

5. Katso taulukosta 5-numeroinen PIN koodi ja 
näppäile se valintapainikkeiden avulla (5.3 - 
5.6). Huom: koodi valitaan satunnaisesti jo-
ten PIN on aina erilainen!

6. PIN-koodin syöttämisen jälkeen näytölle il-
mestyy Käyttäjävalikko (Operator menu).

Käyttäjävalikossa liikkuminen ja toimintojen akti-
vointi:

• Siirrä nuoli  halutun vaihtoehdon kohdalle  ja -painikkeiden avulla 

• Valittu vaihtoehto aktivoidaan START painikkeella  .

• Painamalla STOP-painiketta  peruutetaan edelliseen näyttöön talentamatta 
tehtyjä muutoksia.

Vahvista tehdyt muutokset painamalla START painiketta . Laitteesta kuuluu lyhyt 
äänimerkki.

Käyttäjävalikosta poistuminen:

1. Paina STOP-painiketta  kunnes käyttövalikko ilmestyy näytölle uudestaan.

2. Tarkista muutokset, jos asetukset ei ole toivotun mukaiset suorita yllämainittu uu-
destaan.

Kun olet asetusvalikossa (settings menu) laite ei suodata eikä lämpene

Valikko Selitys

0 Laskurit

1 Kalkinpoisto

2 Järjestelmäasetukset

3 Kahviasetukset

4 Alkuperäisten asetuksien palautus

4 Kuumavesi asetukset [W]

5 Alkuperäisten asetuksien palautus [W]
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4.2.9 Asetukset yksitellen

Laskurit (Counters) (Menu 0)

PIN  Laskurit  valitse haluttu vaihtoehto

Näytölle ilmestyy yleiskatsaus laskurin toiminnois-
ta. Näytön yläreunassa on palkki jossa näkyy valitun 
vaihtoehdon numero.

1. Valitse hauluttu laskuri, vahvista START-painikkeella .

2. Lue laskurin arvoa tai nollaa laskuri tarpeen mukaan.

Valikko Selitys

0.0 Päivittäisen kahvimäärän laskuri (litraa)

0.1 Päivittäisen kahvilaskurin nollaus

0.2 Yhteenlaskettu kahvimäärä (litraa)

0.3 Päivittäisen kuuman veden määrän laskuri (litraa)

0.4 Päivittäisen vesimäärälaskurin nollaus

0.5 Yhteenlaskettu kuuman veden määrä (litraa)
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Kahvipuolen kalkinpoisto  (Descaling) (Menu 1) 

Varoituksia

Noudata näytölle ilmestyviä kalkinpoisto-ohjeita.

• Viivyttely voi aiheuttaa huomattavia korjauskustannuksia sekä takuun raukeami-
sen.

• Suoritettaessa kalkinpoistoa, seuraa kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita.

• Seuraa laiitteen ylläpitovaatimuksia

• On suositeltavaa käyttää suojahanskoja ja -laseja kalkinpoistoa suoritettaessa.

• Pese kädet kalkinpoiston jälkeen.

• Kaikki huoltotyö tulee suorittaa tarvittavan ammattipätevyyden omaavan henkilön 
toimesta.

• Laitteen virransyöttö on aina katkaistava ennen huolto- ja puhdistustöitä jotka vaa-
tivat laitteen avaamista

Kalkinpoisto-ohjelman käynnistäminen

1. Suodata pienin määrä (ilman kahvia) kerran. Tämä toimenpide varmistaa että laite 
on kunnolla esilämmitetty, jonka ansiosta kalkinpoisto on nopeampaa ja tehok-
kaampaa..

2. Tyhjennä kahvisäiliö.

3. Katkaise virta 0/1 kytkimellä paina sen jälkeen START painiketta ja pidä se pai-
nettuna samalla kun kytket virran takaisin päälle 0/1 kytkimellä.

4. Paina mitä tahansa painiketta.

5. Katso taulukosta oikea PIN KOODI ja syötä numerot koneeseen.

6. Siirrä kursori vasemman puoleisella nuolella kohtaan KALKINPOISTO. Paina 
START painiketta.

7. Valitse kursorilla kohta KÄYNNISTÄ KAHVIPUH. ja paina START.

8. Siirrä juoksuputki edestä katsottu-
na vasemmalle ja laita säiliön 
päälle vähintään 2 litran astia. Kts 
kuva.

9. Sekoita eri astiaan 2 litraa vettä ja 
joko 100 gr jauhemaista tai 2 dl 
nestemäistä kalkinpoistoainetta. 
Sekoita kunnolla

10. Poista kääntyvän juoksuputken 
vasemmalla puolella oleva sulku-
tulppa ja laita alkuperäinen suppi-
lo (tratti) reikään niin, että suppilo 
varmasti osuu vesisäiliön pohjalla 
olevan putken päähän.

11. Kaada nyt varovasti kalkinpoisto-
aine suppilon avulla koneen si-
sään, samalla alkaa 
juoksuputkesta tulla vettä alla ole-
vaan astiaan. Vettä tulee sama 
määrä 2 litraa mitä sinne kaadettiinkin.

12. POISTA SUPPILO JA PAINA START. Seuraa näytön ohjeita. Sulje reikä sulku-
tulpalla.
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13. Kalkinpoistoaineen kaadon jälkeen tyhjennä juoksuputken alla oleva astia ja pa-
lauta se taas putken alle.

14. Pidä nyt n. 20-30 min. tauko ja anna kalkinpoistoaineen vaikuttaa.

15. Jatka tauon jälkeen huuhteluvaiheita painamalla START-painiketta kaksi kertaa 
(näytössä 3/5 huuhteluvaihe).

16. Tyhjennä astia aina huuhteluvaiheen jälkeen ja seuraa näytön opastusta.

17. Kun kaikki huuhteluvaiheet on suoritettu (näytöllä 5/5) ja START-painiketta on 
painettu  viimeisen kerran menee keitin ohjelmointitilaan.

18. Poistu tilasta painamalla STOP-painiketta, näin keitin palautuu aloitusvalikkoon ja 
kalkinpoiston merkki häviää näytöstä.

Kalkinpoistoaineen täydellisen poistumisen varmistamiseksi huuhteluvaiheen jälkeen ko-
neen sisältä suorita vielä seuraava toimenpide.

Vesisäiliöltä tuleva kylmävesi jakaantuu alastullessaan t-liittimeen josta toinen puoli siitä 
vie vettä boilerille, ja alaspäin mennessään vesi pysähtyy koneen alla olevaan toiseen si-
likoniletkuiseen kahviboilerin tyhjennyshanaan.

Tyhjennyshanalta ylöspäin letku on siis normaalisti vesisäiliöön asti täynnä vettä .

Kun nyt kaadetaan kalkinpoistoainetta suppilon kautta boilerille kyseistä letkua myöten 
sekoittuu kalkinpoistoaineesta osa tyhjennyshanaan asti niin, että ellei vettä jossain vai-
heessa tyhjennetä letkusta pois jää t-liittimen ja tyhjennyshanan väliin kalkinpoistoainet-
ta, joka voi pikkuhiljaa kulkeutua t-haaran kautta veden mukana kahvin joukkoon .

On siis äärettömän tärkeää, että viimeisenä toi-
menpiteenä kalkinpoistossa tyhjennetään koneen 
alta löytyvä silikoniletku (kahviboilerin tyhjen-
nys), vasta sen jälkeen kalkinpoisto on suoritettu. 
Samoin on tehtävä myös kuumavesiboilerin kal-
kinpoiston kanssa, silloin koneen alta täytyy et-
siä kuumavesiboilerin tyhjennysletku .

Mikäli keittimessä ei ole kuumavesiboileria, on 
letkuja vain yksi ( kahviboileri ) koneen alla.



Kuumavesipuolen kalkinpoisto (Descaling) (Menu 1)  

Varoituksia

• Noudata näytölle ilmestyviä kalkinpoisto-ohjeita.

• Viivyttely voi aiheuttaa huomattavia korjauskustannuksia sekä takuun raukeami-
sen.

• Suoritettaessa kalkinpoistoa, seuraa kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita.

• Seuraa laiitteen ylläpitovaatimuksia

• On suositeltavaa käyttää suojahanskoja ja -laseja kalkinpoistoa suoritettaessa.

• Pese kädet kalkinpoiston jälkeen.

• Kaikki huoltotyö tulee suorittaa tarvittavan ammattipätevyyden omaavan henkilön 
toimesta.
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• Laitteen virransyöttö on aina katkaistava ennen huolto- ja puhdistustöitä jotka vaa-
tivat laitteen avaamista

Kalkinpoisto-ohjelman käynnistäminen

1. Sekoita aluksi valmiiksi 100 gr jauhemaista tai 2 dl nestemäistä kalkinpoistoainet-
takahteen (2) litraan lämmintä vettä. Sekoita jauhe / nestemmäinen aine kunnolla !

2. Katkaise virta 0/1 kytkimellä paina sen jälkeen START painiketta ja pideä se pai-
nettuna samalla kun kytket virran takaisin päälle 0/1 kytkimellä.

Paina mitä tahansa painiketta.

3. Kone pyytää nyt PIN koodia. Katso taulukosta oikeat numerot ja syötä numerot 
koneeseen.

4. Siirrä kursori vasemmanpuoleisella nuolella kohtaan KALKINPOISTO ja PAINA 
START ja sitten kohtaan KÄYNNISTÄ VEDENPUH. Sen jälkeen PAINA 
START.

5. Näytössä teksti: Tyhjennä vesiboileri !

6. Ota koneen alta se tyhjennysletku, joka tyhjentää vesiboilerin ja tyhjennä kaikki 
vesi esim. ämpäriin. VARO VESI VOI OLLA KUUMAA ! Kun säiliö on tyhjä 
sulje letkussa oleva hana ja PAINA START.

7. Poista koneen edestä katsottuna oikealta puolelta juoksuputken juuresta sulkutulp-
pa aseta suppilo ( Tratti ) kalkinpoistoreikään .

8. Käännä juoksuputki edestä katsoen OIKEALLE ja ala kaataa valmiiksi sekoitettu 
kalkinpoistoaine VAROVASTI suppilon avulla koneen sisään .Kun olet saanut 
kaadettua kaiken kalkinpoistoaineen koneeseen POISTA SUPPILO ( TRATTI ) ja 
PAINA START . Näytössä : Täyttö / lämmitysvaihe ODOTA.

9. Kun vesisäiliö on täyttynyt ja vesi lämmennyt riittävän kuumaksi kuuluu merkki-
ääni näyttöön tulee teksti :Ohjelma käynnissä odota 5 min.

10. Kun kalkinpoistoaine on vaikuttanut 5 min. kuuluu ( 3 x ) merkkiääni joka merkit-
see, että säiliö voidaan taas tyhjentää.

11. Tyhjennä säiliö koneen alla olevalla letkulla ämpäriin. VARO VESI ON KUU-
MAA ! Kun vesi on tyhjennetty SULJE HANA ja paina START.

12. Suorita loput huuhteluvaiheet näytön mukaan seuraamalla ohjeita .

Kuittaa toimenpiteet aina START painikkeella ja kun ole päässyt kohtaan 5/5 ja 
painat viimeisen kerran START painiketta , keitin palautuu kalkinpostovalikkoon.

Poistu tilasta painamalla STOP painiketta , kalkinpoiston merkki häviää näytöstä.

13. Laske vielä ennenkuin otat laitteen käytöön n.0,5 litraa vettä keittimen keskipilarin 
hanasta varmistaaksesi että hanan tiivisteeseen ei ole jäänyt kalkinpoistoainetta.

14. Kalkinpoisto kuumavesiboilerille on nyt tehty!

15. Kytke kuumavesijärjestelmä taas normaalitoimintaan painamalla kuumavesipaini-
ketta (hanan kuvaa etupaneelissa)
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Järjestelmäasetukset (System settings) (menu 2)

PIN  Järjestelmäasetukset  valitse toiminto

Näytölle ilmestyy yleiskatsaus järjestelmäasetuksis-
ta. Näytön yläreunassa on palkki jossa näkyy valitun 
vaihtoehdon numero.

Kieli (Language) (Menu 2.0)

Ennen käyttöä pitää haluttu kieli asettaa. Kielen va-
kioasetus on englanti. Valitse haluttu kieli ja vahvis-
ta START-painikkeella . Vihje!: Jos 
alkuperäiset asetukset palautetaan (menu 4) jää kui-
tenkin kielivalinta muuttumatta.

Aika (Time) (Menu 2.1)

Ennen käyttöä pitää aika asettaa. Aseta tunnit va-
semmalla valintapainikkeella ja tunnit oikealla va-
lintapainikkeella. Vahvista muutokset painamalla 
START-painikettaä .

Päiväys (Date) (Menu 2.2)

Ennen käyttöä pitää päivämäärä asettaa. Aseta päivä 
vasemmalla valintapainikkeella ja kuukausi oikeal-
la valintapainikkeella. Vuosi vaihtuu automaattises-
ti 12 kk välein. Vahvista muutokset painamalla 
START-painiketta 

Merkkiääni (Sound signal) (Menu 2.3)

Käytössä laite antaa merkkiääniä. Merkkiäänet voi-
daan haluttaessa kytkeä pois päältä. Valitse toivottu 
vaihtoehto ja vahvista valinta START-painikkeella 

.

Valikko Selitys

2.0 Kieli

2.1 Aika

2.2 Päiväys

2.3 Äänimerkki
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Kahviasetukset (Coffee settings) (Menu 3)

PIN  Kahviasetukset  valitse haluttu vaihto-
ehto

Näytölle ilmestyy kahviasetuksien yleiskatsaus. 
Näytön yläreunassa on palkki jossa näkyy valitun 
vaihtoehdon numero.

Vesimäärä (Water volume) (Menu 3.0)

Vesi paisuu säiliöstä yli jos asetetttu määrä on liian iso. Valmistaja ei ole vastuussa seu-
rauksista jos vesimäärä on muutettu.

Käytössä saattaa ilmetä, että vesimäärä säiliössä ei 
ole vaadittava. Tämä riippuu kahvimäärästä ja jau-
hatuksesta. Kääntyvästä juoksuputkesta tuleva vesi 
on vakiona nostettu 6%-10%. Alla olevassa taulu-
kossa on esitetty asetusalue.

Lisää tai pienennä vesimäärä (ml) valintapainikkeil-
la näytön ylä ja alapuolella. Vahvista valinta 
START-painikkeella  tai peruuta tallentamatta 
muutokset STOP-painikkeella .

Valikko Selitys

3.0 Suodatusmäärä

3.1 Yksikkö

3.2 Kupin tilavuus ml

3.3 Kannun tilavuus ml

3.4 Painike 1

3.5 Painike 2

3.6 Painike 3

3.7 Painike 4

3.8 Säiliön lämmitys

3.9 Kalkinp. kahvi Ltr

3.10 Kahvijauheann gr/L

3.11 Aikajakso %

3.12 1 alkutäytös LU ml

3.13 Valumisaika s

Vesimäärä

Malli Tehdasasetus Asetusalue

CB 5W 5,300 ml 4,800-5,800 ml

CB 10W 10,800 ml 9,800-11,800 ml

CB 20W 22.000 ml 20.000-24.000 ml
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Yksikkö (Unit) (Menu 3.1)

Yksikön voi vaihtaa valintapainikkeilla jotka ovat 
näytöllä käytössä. Yksikkö voi olla Litres (litraa) 
(vakio), Jug (kannu) tai Cup (kuppi).

Valitse toivottu yksikkö ja vahvista valinta START 
 painikkeella tai peruuta tallentamatta muutok-

set STOP-painikkeella . 

Huom: Laskurivalikon yksikkö on tästä valinnasta 
huolimatta litra.

Kupin tilavuus (Menu 3.2)

Tällä toiminnolla voidaan vaihtaa kupin tilavuutta. 
Kupin tilavuus on vakiona 125 ml. Asetusalue on 
100 - 500 ml (1 ml askelissa).

Aseta toivittu tilavuus ja vahvista  valinta START-
painikkeella  tai peruuta tallentamatta muutok-
sia STOP-painikkeella . 

Kannun tilavuus (Jug volume) (Menu 3.3)

Tällä toiminnolla voidaan vaihtaa kannun tilavuutta. 
Kannun tilavuus on vakiona 250 ml. Asetusalue on 
200 - 2500 ml (1 ml askelissa).

Aseta toivottu tilavuus ja vahvista  valinta START-
painikkeella  tai peruuta tallentamatta muutok-
sia STOP-painikkeella . 
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Valintapainikkeiden muutaminen (Changing the se-
lection buttons) (Menu 3.4 to 3.7)

Voit asettaa jokaisen valintapainikkeen erikseen täl-
lä tominnolla. Painikkeiden tehdasasetukset näky-
vät alla olevassa taulukossa . 

Valintapainikkeilla 1 - 4 (menu 3.4 - 3.7) voidaan 
asetus tehdä asetusalueen mukaan, kts alla oleva 
taulukko.

Aseta valintapainikkeen 1 määrä ja vahvista valinta
START-painikkeella  tai peruuta tallentamatta 
muutosta STOP-painikkeella . Toista yllämai-
nittu painikkeilla 2 - 4.

Onko yksikkö muutettu litrasta kuppiin tai kannun? 
Jos yksikköä on muutettu muuttuu myös asetustau-
lukko valitun yksikön mukaiseksi.

Säiliön automaattinen lämmitys (menu 3.8)

Käynnistettäessä uutta kahvinvalmistusta kytkee 
laite automaattisesti päälle oikeanpuoleisen säiliön 
lämmityksen. Lämmitys pysyy päällä ja pitää aina 
sammuttaa manuaalisesti. Tämä toiminto voidaan 
halutessa kytkeä pois päältä.

Valitse toivottu vaihtoehto ja vahvista valinta 
START-painikkeella  tai peruuta tallentamatta 
muutosta STOP-painikkeella . 

Valintapainikkeet, yksikkö litra

Malli Tehdasasetukset Asetusalue Askel

CB 5W 1-3-4-5 l 1-5 l 0,5 l

CB 10W 2,5-5-7,5-10 l 2-10 l 0,5 l

CB 20W 5-10-20-40 l 4-20 l 1 l

Valintapainikkeet, yksikkö kuppi

Malli Tehdasasetukset Asetusalue Askel

CB 5W 8-24-32-40 8- 40 kuppia 1 kuppi

CB 10W 20-40-60-80 20-80 kuppia 1 kuppi

CB 20W 40-80-120-160 40-160 kuppia 5 kuppia

Valintapainikkeet, yksikkö kannu

Malli Tehdasasetukset Asetusalue Askel

CB 5W 4-12-16-20 4-20 kannua 1 kannu

CB 10W 10-20-30-10 10-40 kannua 1 kannu

CB 20W 20-40-60-80 20-80 kannua 1 kannu
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Kalkinpoistoilmaisin (menu 3.9)

Ennen laitteen käyttöä pitää kalkinpoistoilmaisin 
asettaa.

• Kalkinpoistoilmaisimen tehdasasetus on 
1000 litraa (keskitasoinen veden kovuus). 
Kalkinpoistoilmaisimen asetusalue on 0  -
9999 litraa 100 litran askeleissa

• Katso alla olevasta taulukosta suositetut kal-
kinpoistovälit veden kovuuden mukaan.

• Kun asetettu litramäärä on saavutettu ilmes-
tyy näytölle kalkinpoistoon kehoittava kuva-
ke ( ). Laitteen toiminta jatkuu 
normaalina jotta kalkinpoisto voidaan suorit-
taa sopivampana ajankohtana.

• Kalkinpoistovalikossa (menu 1) voit nähdä 
kuinka monen litran päässä kalkinpoistoke-
hoitus on.

*Tehdasasetus

Valitse haluttu litramäärä ja vahvista valintaasi 
START-painikkeella  tai peruuta tallentamatta 
muutosta STOP-painikkeella . 

• Ota yhteys vesilaitokselle jos olet epävarma 
vesijohtoveden kovuudesta.

Kahvimäärä (Coffee dosage) (menu 3.10)

Kun suodatusmäärä on valittu ilmestyy näytölle 
suositus kahvijauheen määrästä valitun kahvimää-
rähn suodattamiseen. Kahvijauhemäärä on tehdasa-
setuksena 50 g ja sitä voidaan muuttaa välillä 0 - 100 
g 1 g askeleissa

Aseta kahvimäärä ja vahvista valintaasi START-
painikkeella  tai peruuta tallentamatta muutosta 
STOP-painikkeella . 

Jos kahvijauheen annostelusuositusta ei haluta voi-
daan se kytkeä pois päältä asettamalla määräksi 0 gramma/litra.

Vesilaatu Kovuus Kalkinpoistoil-
maisin litraaºD ºF mmol/l mgCaCo3/l

Hyvin kova 18-30 32-55 3,2-5,3 321-536 250

Kova 12-18 22-32 2,2-3,2 214-321 500

Normaali 8-12 15-22 1,4-2,2 268-214 1000*

Pehmeä 4-8 7-15 0,7-1,4 72-268 1500

Hyvin pehmeä 0-4 0-7 0-0,7 0-72 2000
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Huom: Isommissa määrissä otetaan käyttöön negatiivinen korjauskerroin. Tämä tarkoit-
taa että kahvijauheen suositusmäärä on pienempi kun laskelman “suodatusmäärä x kahvi-
määrä” tulos.

Uutosaika (Interval) (menu 3.11)

Vesi valuu kahvin läpi hitaammin jos käyttää hyvin 
hienoksi jauhettua kahvia tai hyvin pehmeää vettä. 
Pysäyttämällä kuuman veden annostelu tietyin aika-
välein ensimmäisen täyttömäärän jälkeen voidaan 
estää suodatinta vuotamasta yli.

Uutostoiminnan asetus (Interval Settings)

• Uutostoiminnan tehdasasetus on 100%. Sil-
loin suodatus etenee tasaisesti.

• Uutostoiminnan voidaan asettaa 100% - 50” 
välillä 5% askeleissa. Muutoksen jälkeen oh-
jain laskee automaattisesti aikavälit (kts. alla 
oleva taulukko).

• Jos vesiannostelu kytkeytyy aikaväli-toimin-
taan ensimmäisen täyttömäärän jalkeen jat-
kuu veden annostelu/tauot kunnes asetettu 
suodatusmäärä on saavutettu.

• Uutostoiminnan ja ensimmäisen täyttömää-
rän oikeat asetukset löytyvät vain kokeile-
malla ja pitämällä silmällä suodattimen 
täyttymistä suodatuksen aikana.

Valitse haluttu vaihtoehto ja vahvista valintaasi 
START-painikkeella  tai peruuta tallentamatta 
muutosta STOP-painikkeella . 

Uutostoiminta Vedentuloaika Odotusaika

100% Jatkuva 0 sec

95% 45 sec 4,5 sec

90% 45 sec 9 sec

85% 45 sec 13,5 sec

80% 45 sec 18 sec

75% 45 sec 22,5 sec

70% 45 sec 27 sec

65% 45 sec 31,5 sec

60% 45 sec 36 sec

55% 45 sec 40,5 sec

50% 45 sec 45 sec
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Ensimmäinen täyttömäärä (1st charge menu) (menu 
3.12)

Ensimmäinen täyttömäärä voidaan pienentää jos 
käytössä ilmene, että suodatin vuotaa yli

Ensimmäisen täyttömäärän asetus

• Ensimmäinen täyttömäärä aktivoituu vain 
jos aikaväli on 95% tai pienempi.

• Ensimmäisen täyttömäärän tehdasasetus on 
suodatusmäärän puolivälissä.

• Ensimmäinen täyttömäärä voidaan asettaa 
taulukon mukaisesti.

Valitse haluttu vaihtoehto ja vahvista valintaasi 
START-painikkeella  tai peruuta tallentamatta 
muutosta STOP-painikkeella . 

Valmiusaika (Leak out time) (menu 3.13)

Valmiussaika lasketaan siitä kun kuumavesiannos-
telu on loppunut. Suodattimen tippumisaika vaihte-
lee kahvityypin, jauhatuksen ja/tai määrän mukaan.

Valmiusaika-asetukset

• Jos valmiusaikaa ei tarvita voidaan ajaksi va-
lita 0. Silloin ei näytölle ilmesty tippumis-
kuvake eikä kuulu merkkiääntä.

Valitse haluttu vaihtoehto ja vahvista valintaasi 
START-painikkeella  tai peruuta tallentamatta 
muutosta STOP-painikkeella . 

Malli Tehdasasetus Asetusalue Askel

CB 5W 2.500 ml 2500-4500 ml 250

CB 10W 5.000 ml 5000-9000 ml 250

CB 20W 10.000 ml 8000-18000 ml 250

Malli Tehdasasetus Asetusalue Askel

CB 5W 240 sec 0-900 10

CB 10W 300 sec 0-900 10

CB 20W 360 sec 0-900 10
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Kuumavesiasetukset (menu 4) 

PIN  Kuumavesiasetukset  valitse haluttu 
vaihtoehto

Näytölle ilmestyy kuumavesiasetuksien yleiskat-
saus. Näytön yläreunassa on palkki jossa näkyy 
valitun vaihtoehdon numero.

Lämpötilayksikkö (menu 4.0)

Tällä toiminnolla voit vaihtaa lämpötilayksikköä 
Cesliuksesta (°C) Farenheitiin (°F).

Valitse haluttu vaihtoehto ja vahvista valintaasi 
START-painikkeella  tai peruuta tallentamatta 
muutosta STOP-painikkeella . 

Näytä lämpötila (menu 4-1)

Voit korvata näytön vesihana kuvaketta lämpötila-
näytöllä tällä toiminnolla jolloin näytöllä näkyy 
kuumavesisäiliön todellinen lämpötila. Vakioase-
tuksena näkyy näytöllä hanan kuva.

Valitse haluttu vaihtoehto ja vahvista valintaasi 
START-painikkeella  tai peruuta tallentamatta muutosta STOP-painikkeella . 

Valikko Selitys

4.0 Lämpötilayksikkö

4.1 Näytä lämpötilat

4.2 Kuumavesisäiliön lämpötila

4.3 Kalkinpoistoilmaisin
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Lämpötila (menu 4.2)

Tällä tominnolla voit muuttaa veden lämpötilaa.

Veden lämpötilan vakioasetus on +90°C. Säätöalue 
on 60-97 °C (1 asteen askelissa)).

Valitse haluttu vaihtoehto ja vahvista valintaasi 
START-painikkeella  tai peruuta tallentamatta 
muutosta STOP-painikkeella . 

97°C+ toiminnon päällekytkeminen

97°C asetuksen lisäksi on ylimääräinen 97°C+ ase-
tus. Tällä asetuksella veden lämmitys jatkuu vielä 
hetken* 97ºC saavuttamisen jälkeen parantaakseen 
teeveden laatua. Tämä toiminto on toiminnassa ai-
noastaan kun on otettu vettä ja raikasta vettä on li-
sätty. (* CB5W 50 sek. , CB10-20W 100 sek.).

Kuumavesijärjestelmän kalkinpoistoilmaisin (menu 
4.3)

Ennen laitteen käyttöä pitää kalkinpoistoilmaisin 
asettaa.

• Kalkinpoistoilmaisimen tehdasasetus on 
1000 litraa (keskitasoinen veden kovuus). 
Kalkinpoistoilmaisimen asetusalue on 0  -
9999 litraa 100 litran askeleissa

• Katso alla olevasta taulukosta suositetut kal-
kinpoistovälit veden kovuuden mukaan.

• Kun asetettu litramäärä on saavutettu ilmes-
tyy näytölle kalkinpoistoon kehoittava kuva-
ke ( ). Laitteen toiminta jatkuu 
normaalina jotta kalkinpoisto voidaan suorit-
taa sopivampana ajankohtana.

• Kalkinpoistovalikossa (menu 1) voit nähdä 
kuinka monen litran päässä kalkinpoistoke-
hoitus on.

* Tehdasasetus

Vesilaatu Kovuus Kalkinpois-
toilmaisin 
litraa

ºD ºF mmol/l mgCaCo3/l

Hyvin kova 18-30 32-55 3,2-5,3 321-536 250

Kova 12-18 22-32 2,2-3,2 214-321 500

Normaali 8-12 15-22 1,4-2,2 268-214 1000*

Pehmeä 4-8 7-15 0,7-1,4 72-268 1500

Hyvin pehmeä 0-4 0-7 0-0,7 0-72 2000
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Valitse haluttu litramäärä ja vahvista valintaasi START-painikkeellaä  tai peruuta tal-
lentamatta muutosta STOP-painikkeella . 

• Ota yhteys vesilaitokselle jos olet epävarma vesijohtoveden kovuudesta.

Alkuperäisten asetuksien palautus (menu 5) 

Tällä toiminnolla voit palauttaa kaikki alkuperäiset 
asetukset paitsi kieliasetus. Huom. Kaikki asetuk-
siin tehdyt muutokset häviävät.

Paina START-painiketta  palauttaaksesi alkupe-
räiset asetukset tai peruuta tekemättä muutoksia 
STOP-painikkeella . 

4.3 Käytön jälkeen

4.3.1 Puhdistus 

Älä jätä laitetta ilman valvontaa ylläpito-, huolto- tai korjaustöiden aikana

Älä koskaan upota laitetta veteen tai suihkuta sitä vedellä.

Irrota aina pistoke pistorasiasta, jos laite on avattava korjauksen tai huollon takia

Suoritettaessa kalkinpoistoa, seuraa kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita.

On suositeltavaa käyttää suojakäsineitä ja suojalaseja kalkinpoistoa suoritettaessa.

Yleistä

• Laite ja säiliön ulkopuoli voi-
daan puhdistaa kostealla liinalla, 
ja pyyhkiä sitten kuivaksi. Älä 
koskaan käytä hankaavia aineita 
sillä nämä voivat saada aikaan 
naarmuja ja himmeitä kohtia

• Irrota aina liitosjohto ja sulje 
roiskesuoja (B) puhdistus- ja yl-
läpitotöiden ajaksi. Avattu rois-
kesuoja (A) suojaa liitintä 
ylhäältä valuvalta lialta ja koste-
udelta, suljettu roiskesuoja suo-
jaa liitintä lialta ja kosteudelta.

• HUOM! Älä laita CNe (electri-
cal execution) tyyppistä säiliötä 
tiskioneeseen tai tiskialtaaseen.

• CNi (insulated execution) tyyp-
piset säiliöt saa pestä tiskiko-
neessa tai tiskialtaassa IP 65 
rakenteestaan johtuen.
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• Älä laita suodatinta tai sekoitinta säiliön päälle, jos ei sitä käytetä. Aseta kansi vi-
nosti säiliön päälle, muuten lopputuloksena voi olla ummehtunut tuoksu.

• Jätä aina vähän puhdasta vettä (2 kuppia) säiliöön, tämä estää tiivisteiden kuivu-
misen.

Päivittäinen puhdistus

• Puhdista säiliön sisäosa käytön jälkeen kuumalla vedellä tai käytä tarvittaessa kah-
virasvan poistoon tarkoitettua pesuainetta. Tyhjennä säiliö kahvihanan kautta.

• Suodatin, vedenjakelijakansi, sekoittaja ja tippuvesiritilä voidaan puhdistaa ja 
huuhtoa normaalisti. Suodatin ja vesijakelijakansi voidaan pestä tiskikoneessa.

• Päivittäisestä puhdistuksesta huolimatta voi kähvijäämiä vielä jäädä säiliön sisä-
osaan ja mittalasiin, kts “Viikottainen puhdistus”, “Kahvihanan puhdistus” sekä 
“Mittalasin puhdistus”.

Viikottainen puhdistus

Laitteen toimitukseen kuuluu annospussillinen kahvirasvan poistoainetta jonka käyttö on 
hyvin yksinkertaista.

Kahvijäämien poisto säiliön sisäosasta:

1. Täytä säiliö puolilleen lämmintä vettä ja liuota kahvirasvan poistoainetta veteen.

2. Anna vaikuttaa15 - 30 minuuttia ja tyhjennä sitten säiliö.

3. Huuhtele säiliö huolellisesti kuumalla vedellä muutaman kerran.

Kahvijäämien poisto muista osista:

1. Täytä astia n. 5 litralla lämmintä vettä ja liuota pussillinen kahvirasvan poistoai-
netta veteen

2. Laita puhdistettavat osat astiaan ja liota niitä 15 - 30 minuuttia.

3. Huuhtele osat huolellisesti useaan kertaan lämpimällä vedellä. Toista tarvittaessa 
käsittely.

4. Ripottele kahvirasvan poistoainetta suoraan hyvin likaisille osille ja puhdista kos-
tealla harjalla.

Hanan puhdistus

1. Ruuvaa irti (vasemmalle) hanan yläosa.

2. Irrota silikonitiiviste

3. Laita osat 15 - 30 minuutiksi yllämainittuun 
liuokseen.

4. Huuhtele osat huolellisesti useaan kertaan 
lämpimällä vedellä. Toista tarvittaessa kä-
sittely.
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Mittalasin puhdistus

Palovamman vaara! Tyhjennä säiliö ennen mittalasin irrotusta.

Käsittele aina mittalasia varovasti. Ota lasi ulos suojaprofiilista kuivalla pyyhkeellä ja 
pidä lasista varmasti pyhkeellä puhdistettaessasi sitä puhdistusharjalla.

1. Tyhjennä säiliö, poista suodatin ja sekoittaja.

2. Irrota mittalasin kansi (A) vetämällä sitä pois 
mittalasin suojaprofiilista.

3. Tartu kuivalla pyyhkeellä mittalasin (C) ylä-
päästä ja ota se ulos profiilista ja vedä lasi varo-
vasti suoraan ylös pois liitoksestaan.

4. Irrota pohjatiiviste (F) lasista ja puhdista lasi 
laitteen mukana toimitetulla harjalla (Varovasti, 
särkyvää).

5. Kastuta mittalasin päät  + tiiviste ja laita tiiviste 
takaisin ja työnnä lasi liitokseensa tiivisteineen 
(G).

6. Laita aina kansi (A) suoraan suojaprofiiliin, 
työnnä ylätiiviste etusormella (keskellä mittala-
sin kantta). Huom. varmista että lasi pysyy tiu-
kasti säiliön seinää vasten laitettaessa se 
paikalleen. Vain tällä tavalla lasi pysyy hyvin. 
(Kieleke mittalasin kannessa (A) pitää olla kiin-
nityslevyn (B) takana).

Suojaprifiilin takana on varalasi (D). Asennusta helpot-
taa jos lasin päät ja tiiviste kostutetaan.

4.3.2 Määräaikainen kalkinpoisto

Noudata näytölle ilmestyviä kalkinpoistokehoituksia.

Viivyttely voi aiheattaa huomattavia korjauskustannuksia sekä takuun raukeamiseen.

Suoritettaessa kalkinpoistoa, seuraa kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita

Älä jätä laitetta ilman valvontaa ylläpito-, huolto- tai korjaustöiden aikana.

On suositeltavaa käyttää suojakäsineitä ja suojalaseja kalkinpoistoa suoritettaessa.

Pese kädet kalkinpoiston jälkeen.

A - Mittalasin kansi

B - Kiinnityslevy

C - Mittalasi

D - Varalasi

E - Suojaprofiili

F - Alempi tiiviste

G - Hanan runko
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Kalkinpoisto

PIN-koodin syöttämisen jälkeen pääsee kalkinpoistovalikkoon josta voi käynnistää kal-
kinpoisto-ohjelma. Seuraa “Kalkinpoisto” ohjeita “Käyttäjävalikko” luvussa

.
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5. Asennus

5.1 Yleistä

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikal-
lisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa kytkeä ainoastaan tarvittavan ammat-
tipätevyyden omaava henkilö:

• vain sisäkäyttöön

• ei sovi kosteisiin paikkoihin

• ei sovi paikoille, jossa on räjähdysvaara
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5.2 Pakkauksen purkaminen

Laite on pakattu huolellisesti estääkseen vahinkoja.

Poista pakkaus varovasti, älä käytä teräviä esineitä. Tarkista että kaikki osat on toimitettu.

Laite (torni) toimitetaan koottuna pohjalevyn päälle alla olevan mukaisesti.

Ota yhteys toimittajaan jos osia puuttuu tai ovat rikki.

Malli CB 2x_ CB 1x_L CB 1x_R

- 1 kääntyvä juoksuputki 1 1 1

- 1 tippavesikaukalo ritilällä 1 1 1

Suodatinpakkaus 2 1 1

- 1 synteettinen suodatin

- 1 vedenjakajakansi

- 1 erä suodatinpaperia, n. 25 kpl

Säiliöpakkaus 2 1 1

- 1 säiliö

- 1 eristetty kansi

- 1 sekoittaja

- 1 mittalasin puhdistusharja

- 1 kahvi/tee -tarra

- 1 sähköjohto 1,5m

Laitteen/lisävarusteiden pakkaus 1 1 1

- 1 liitäntäletku 1,5m

- 1 kalkinpoistosuppilo

- 1 ohjekirja

- Keskuslaipat (4x)

- 2 sähkökaapelia 0,6m

Malli CB5W /10W / 20W

Laatikko jossa varusteet: 1

- Seinäkiinnike 1

- Tippavesikaukalo ritilällä 1

- liitäntäletku 1,5m 1

- kalkinpoistosuppilo 1

- kahvinpuhdistustabletti 1

- juoksuputki 1

- ohjekirja 1
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Laitteen lämmitysjärjestelmään jää aina vettä. Laitetta ei saa sijoittaa paikalle, jossa läm-
pötilla voi pudota pakkasen puolelle.

5.3 Asennusvalmistelut

• Sijoita laite tarjoilukorkeudelle tasaiselle tukevalle alustalle joka kestää laitteen 
painon sen ollessa täynnä.

• Sijoita laite niin, että mahdollisen vuodon sattuessa se ei aiheuta vahinkoa.

• Sijoita laite niin, että kalkipoistoaukkoon laitteen yläosassa pääsee käsiksi.

• Vesi- (G3/4” putki 15mm), viemäri- (letku, halkaisija: 25 mm) ja sähköliitännät tu-
lee sijaita puolen metrin säteellä laitteesta.

• Asennusvalmistelut täytyy suorittaa erityisesti koulutetun huoltohenkilön toimes-
ta. Noudata aina paikallisia säännöksiä asentaessasi laitetta ja käytä hyväksyttyjä 
materiaaleja ja osia.

• Huoltohenkilö voi vain tehdä kytkennät laitteesta seinään.

5.4 Vesiliitäntä

Liitä laite vesiletkun avulla helppopääsyiseen vesihanaan jota voidaan sulkea nopeasti 
mahdollisessa ongelmatilanteessa. Minimi veden paine 0,2 Bar (5L/min.)

Laitteen saa kytkeä ainoastaan kylmävesiliitäntään.

5.4.1 Veden käsittely

Vesisuodantinta pitää ehdottomasti käyttää jos vedessä on liikaa klooria tai jos vesi on lii-
an kovaa (>8°dH). Tämä vähentää kalkinpoiston tarvetta sekä parantaa juomien laadun.

5.5 Viemäriliitäntä

Laitetta ei tarvitse viemäröidä.
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5.6 Sähköliitäntä

Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu liitäntäjännite vastaa asen-
nuspaikan jännitettä.

Seinäpistorasia ja pääkytkimen suojattu ryhmä ovat osa sähköasennusta. Samaan ryh-
mään ei saa kytkeä muita isoja sähkölaitteita jotka aiheuttavat jännitepiikkejä päällekyt-
kettäessä. Kolmivaihenen laite toimitetaan tehtaalta ilman pistoketta. Asennuksen 
yhteydessä laite pitää varustaa sopivalla pistokkeella.

Seuraavat seikat pitää huomioida kytkettäessä uusi pistoke:

1. Vihreä/keltainen johto ("MAA") pitää liittää liittimeen joka on merkitty joko “E”-
kirjaimella,  -kuvalla tai on vihreä/keltainen.

2. Sininen johto ("NOLLA") pitää liittää liittimeen joka on merkitty “N”-kirjaimella 
tai joka on musta.

3. Ruskea johto ("VAIHE") pitää liittä liittimeen joka on merkitty "L1, L2 ja L3" tai 
on punainen.

Kelt./vihreä Maa (E)

Sininen Nolla (N)

3N~400V  (kaapeli 5 
johtimella)

Ruskea Vaihe (L1)

Musta Vaihe (L2)

Musta Vaihe (L3)

Kelt./vihreä Maa (E)

Ruskea Vaihe (L1)

3~230V  (kaapeli 4 joh-
timella)

Musta Vaihe (L2)

Musta Vaihe (L3)

Kelt./vihreä Maa (E)

1N~230V  (kaapeli 3 
johtimella)

Sininen Nolla (N)

Ruskea Vaihe (L)
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5.7 Asennus tiskille

1. Sijoita laite tarjoilukorkeudelle tasaiselle tukevalle alustalle.

2. Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu liitäntäjännite vastaa 
asennuspaikan jännitettä.

3. Päätä, mihin laite asetetaan tiskille

4. Tee tarvittavat liitännät, kts asennuskuva.

5. Asenna keskityslaipat alustalevyyn.

6. Liitä vesi, viemäri sekä sähkö.

7. Sijoita tippuvesikaukalo laitteen eteen.

8. Sijoita säiliöt paikalleen, laita sekoittajat säiliöihin ja sijoita suodatinyksiköt pai-
koilleen.

9. Kytke säiliö(t) käyttäen laitteen mukana toimitettua lyhyttä (60 cm) virtajohtoa 
keittimessä olaviin pistorasioihin.

10. Käännä kääntyvä juoksuputki suodattimen yläpuolelle.

5.8 Seinäasennus 

Kiinnitä laite seinaaään seinäkiinnikkeiden avulla. Käytä seinämateriaaliin sopivia tulp-
pia kiinnityksessä. Jos seinä on kipsilevyä tai vastavaa, kiinnitä ruuveilla seinän läpi tai 
vahvista seinää.

1. Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu liitäntäjännite vastaa 
asennuspaikan jännitettä.

2. Selvitä tarjoiluvaunun/vaunujen ja laitteen sijoittelu.

3. Määrittele laitteen tarkka kiinnityspaikka (kts kuva alempana).

4. Kiinnitä laite seinaaään seinäkiinnikkeiden avulla. ja liitä sähkö, vesi sekä ylivuo-
toputki.

5. Asemoi tarjoiluvaunu, kahvisäiliö sekä suodatussuppilo laitteen viereen (humioi 
pysäköintikiskot), säädä kääntyvän juoksuputken stoppari niin että juoksuputki on 
suodadussuppilon keskikohdan yläpuolella. Stoppariin pääsee käsiksi nostamalla 
jouksuputki suoraan ylös.

6. HUOM! Juoksuputki tulee aina olla hiukan kalteva alaspäin.

7. Määritä pysäköintikiskojen paikka ja kiinnitä ne seinään niin että terjoiluvaunun-
pyöreät kumipuskurit menevät kiskoihin.

8. Kiinnitä tippavesikaukalo seinäkiinnikkeeseen laitteen mukana toimitetuilla kiin-
nityspaloilla.
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Jos laitteen viereen sijoitetaan tarjoiluvaunu vain toiselle puolelle suosittelemme, että 
kääntyvän juoksuputken suojalaite toisella puolella muutetaan siten että suodatus ei voi 
käynnistyä jos juoksuputki ei ole sillä puolella missä tarjoiluvaunu on. Suojalaitteen 
muuttaminen tapahtuu seuraavasti.

1. Irrota juoksuputki nostamalla se suoraan ylös ja irti laitteesta.

2. Irrota kyseisen puolen stoppari juoksuputen alta.

3. Irrota magneetti stopparista.

4. Asenna stoppari takaisin paikalleen.

5. Asenna juoksuputki takaisin paikoilleen.

6. Kokeile, että laite käynnistyy ainoastaan juoksuputken ollessa suodatinsuppilon 
yläpuolella.
46



13.5.2011  Rev. 2.2

Vianetsintä
6. Vianetsintä

Laitetta saa huoltaa ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö..

Jos laite ei toimi kunnolla, katso vianetsintätaulukosta jos pystyst ratkaisemaan ongelman 
itse, jos ei, kutsu huolto.

Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide

C2 (kahvi) Laite ei toimi.Ylikuumenemissuoja on lauennut. Resetoi ylikuumenemissuoja Tarkista, ja jos 
tarpeellista, suorita kalkinpoisto.

C3 (kahvi) I Keitin ei täyty Tarkista veden paine, avaa vesihana täysin, 
tarkista jos vesiletku on tukossa. Virhekoodi 
häviää kun ongelma poistuu.

C3 (kahvi) II Keitin täyttyy liian hitaasti Tarkista veden paine, avaa vesihana täysin, 
tarkista jos vesiletku on tukossa.

C4 (kahvi) Vedentuloventtiili ei sulkeudu kunnolla. Kutsu huolto.

C7 (kahvi) Elektrodivirhe Kutsu huolto.

C8 (kahvi) Virhekoodi C3 muuttuu C8:ksi 10 minuutin jäl-
keen. Vedentuloventtiili sulkeutuu varmuuden 
vuoksi. Huom. Tämä tapahtuu myös kun maksi-
mitaso on saavutettu!

Palauta vedensyöttö ja käynnistaä suodatus 
uudestaan.

C9 (kahvi) Ognelma vesimäärän rekisteröinnin suhteen. Kutsu huolto.

B0 (boiler) Kuumavesijärjestelmän anturivika Kutsu huolto.

B1 (boiler) Kuumavesijärjestelmän anturivika. Kutsu huolto.

B2 (boiler) Kuumavesijärjestelmä ei lämpene. Ylikuumene-
missuoja on lauennut.

Resetoi ylikuumenemissuoja (kuva 1-14) Tar-
kista kuumavesisäiliö, ja jos tarpeellista, suo-
rita kalkinpoisto.

Veden lämmitys kestää tavallista pidempää 
(lämmitys jatkuvasti päällä).

Johtuu mahdollisesti kalkkikerrostumista 
kuumavesisäiliössä.Tarkista kuumavesisäiliö 
ja suorita kalkinpoisto tarvittaessa.

B3 (boiler) Laite täyttyy hitaasti. Tarkista veden liitäntäpaine, avaa veden lii-
täntähana täysin, tarkista, että liitäntäletku on 
kunnolla kiinnitetty. Käynnistä kuumavesijär-
jestelmä uudelleen.

B7 (boiler) Anturivika. Kutsu huolto.

B8 (boiler) Virhekoodi C3 muuttuu C8:ksi 10 minuutin jäl-
keen. Vedentuloventtiili sulkeutuu varmuuden 
vuoksi.

Tarkista veden liitäntäpaine, avaa veden lii-
täntähana täysin, tarkista, että liitäntäletku on 
kunnolla kiinnitetty. Käynnistä kuumavesijär-
jestelmä uudelleen.

Maksimitason anturi ei saavutettu, n. 10 min jäl-
keen veden tuloventtiili sulkeutuu.

E0 Kuumavesijärjestelmä lämpötilan mittausongel-
ma.

Kutsu huolto.

E1 Kuumavesijärjestelmä lämpötilan mittausongel-
ma.

Kutsu huolto.
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7. Tekniset tiedot
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Asennuskuva
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Määre Mal-
li

Tyyppi Li-
sä-
varu
steet

Jän-
nite

Arvo

Mitat CBW 5W 235x435x707

Mitat CBW 10W 235x345x799

Mitat CBW 20W 235x345x901

Mitat CBW 1x5WR 530x465x695

Mitat CBW 1x10WR 599x465x785

Mitat CBW 1x20WR 653x500x890

Mitat CBW 1x5WL 530x465x695

Mitat CBW 1x10WL 599x465x785

Mitat CBW 1x20WL 653x500x890

Mitat CBW 2x5W 770x465x695

Mitat CBW 2x10W 907x465x785

Mitat CBW 2x20W 1015x500x890

Säiliöt litraa CBW 5W 5

Säiliöt litraa CBW 10W 10

Säiliöt litraa CBW 20W 20

Säiliöt litraa CBW 1x5WR 5

Säiliöt litraa CBW 1x10WR 10

Säiliöt litraa CBW 1x20WR 20

Säiliöt litraa CBW 1x5WL 5

Säiliöt litraa CBW 1x10WL 10

Säiliöt litraa CBW 1x20WL 20

Säiliöt litraa CBW 2x5W 5

Säiliöt litraa CBW 2x10W 10

Säiliöt litraa CBW 2x20W 20

Kapasiteetti l/h CBW 5W 30

Kapasiteetti l/h CBW 10W 60

Kapasiteetti l/h CBW 20W 90

Kapasiteetti l/h CBW 1x5WR 30

Kapasiteetti l/h CBW 1x10WR 60

Kapasiteetti l/h CBW 1x20WR 90

Kapasiteetti l/h CBW 1x5WL 30

Kapasiteetti l/h CBW 1x10WL 60

Kapasiteetti l/h CBW 1x20WL 90

Kapasiteetti l/h CBW 2x5W 30

Kapasiteetti l/h CBW 2x10W 60

Kapasiteetti l/h CBW 2x20W 90

Kapasiteetti kkp/h CBW 5W 240

Kapasiteetti kkp/h CBW 10W 480

Kapasiteetti kkp/h CBW 20W 720

Kapasiteetti kkp/h CBW 1x5WR 240

Kapasiteetti kkp/h CBW 1x10WR 480

Kapasiteetti kkp/h CBW 1x20WR 720
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CBW=CBW

5=5,  1x5R=1x5R,  1x5L=1x5L,  2x5=2x5,  10=10,  1x10R=1x10R,  1x10L=1x10L,  2x10=2x10,  20=20,  1x20R=1x20R, 
1x20L=1x20L,  2x20=2x20,  5W=5W,  1x5WR=1x5WR,  1x5WL=1x5WL,  2x5W=2x5W,  10W=10W,  1x10WR=1x10WR, 
1x10WL=1x10WL,  2x10W=2x10W,  20W=20W,  1x20WR=1x20WR,  1x20WL=1x20WL,  2x20W=2x20W

Kapasiteetti kkp/h CBW 1x5WL 240

Kapasiteetti kkp/h CBW 1x10WL 480

Kapasiteetti kkp/h CBW 1x20WL 720

Kapasiteetti kkp/h CBW 2x5W 240

Kapasiteetti kkp/h CBW 2x10W 480

Kapasiteetti kkp/h CBW 2x20W 720

CBW 5W 22

CBW 10W 22

CBW 20W 22

Kuumavesi l/h CBW 1x5WR 22

Kuumavesi l/h CBW 1x10WR 22

Kuumavesi l/h CBW 1x20WR 22

Kuumavesi l/h CBW 1x5WL 22

Kuumavesi l/h CBW 1x10WL 22

Kuumavesi l/h CBW 1x20WL 22

Kuumavesi l/h CBW 2x5W 22

Kuumavesi l/h CBW 2x10W 22

Kuumavesi l/h CBW 2x20W 22

Sähköliitäntä CBW 5W 400V 3N~5,4 kW 10A

Sähköliitäntä CBW 10W 400V 3N~8,4 kW 16A

Sähköliitäntä CBW 20W 400V 3N~11,4 kW 16A

Sähköliitäntä CBW 1x5WR 400V 3N~5,4 kW 10A

Sähköliitäntä CBW 1x10WR 400V 3N~8,4 kW 16A

Sähköliitäntä CBW 1x20WR 400V 3N~11,4 kW 16A

Sähköliitäntä CBW 1x5WL 400V 3N~5,4 kW 10A

Sähköliitäntä CBW 1x10WL 400V 3N~8,4 kW 16A

Sähköliitäntä CBW 1x20WL 400V 3N~11,4 kW 16A

Sähköliitäntä CBW 2x5W 400V 3N~5,4 kW 10A

Sähköliitäntä CBW 2x10W 400V 3N~8,4 kW 16A

Sähköliitäntä CBW 2x20W 400V 3N~11,4 kW 16A

Vesiliitäntä 3/4"

Määre Mal-
li

Tyyppi Li-
sä-
varu
steet

Jän-
nite

Arvo
53










