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1- Turvaohjeet
1.1 Johdanto
Seuraavat yleiset turvaohjeet koskevat laitteen käyttöä ja kunnossapitoa, ja niitä on aina noudatettava.
Näiden ohjeiden tai muiden tässä oppaassa mainittujen turvallisuusvarotoimien laiminlyönti voi heikentää
laitteen turvallisuusominaisuuksia ja johtaa mahdollisiin vaaratilanteisiin ja laitteen vaurioihin, joista
valmistaja ei ole vastuussa.
Juoma-automaatin saa asentaa, huoltaa ja ohjelmoida vain pätevä ja valtuutettu huoltoasentaja.
VaaratasotVaaratasoja on kolme, ja ne on osoitettu huomiosanoilla VAARA, VAROITUS ja HUOMIO. Huomioi nämä
ilmoitukset varmistaaksesi turvallisuuden ja estääksesi henkilövahingot ja laitteen vaurioitumisen.
Vaaratasot määritetään seuraavasti:
Huomio:
Varoituksia käytännöistä, jotka eivät ole turvallisia. Huomioi nämä huomautukset
elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi ja henkilövahinkojen ja/tai juoma-automaatin
vaurioitumisen välttämiseksi.
Varoitus:
Osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan,
ellei sitä vältetä.
Vaara:
OSOITTAA UHKAAVAN VAARATILANTEEN, JOKA JOHTAA VAKAVIIN HENKILÖVAHINKOIHIN TAI
KUOLEMAAN, ELLEI SITÄ VÄLTETÄ.
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Huomautus:
Antaa lisätietoja, jotka voivat olla avuksi juoma-automaatin huoltotoimissa tai käytössä.

1.2 Yleistä
• L aitteen käyttö, täyttäminen ja puhdistus tulee antaa vain valtuutettujen ja asianmukaisen koulutuksen
saaneiden henkilöiden tehtäväksi. Huolehdi siitä, että uudet työntekijät lukevat käyttöohjeen huolellisesti
ennen laitteen käyttöä ja ymmärtävät liittyvät turvallisuutta ja hygieniaa koskevat näkökohdat. Ohjeiden
käytön helpottamiseksi laitteen mukana on toimitettu painettu puhdistusohjetarra tai pikaopas.
• L aitetta saa käyttää vain tämän käyttöohjeen mukaisesti juomien valmistamiseen. Valmistaja ei vastaa
vaurioista tai henkilövahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen virheellisestä käytöstä tai tässä
käyttöohjeessa kuvattujen menettelyjen noudattamatta jättämisestä.
• T ätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt
tai ilman kokemusta ja tietoa olevat henkilöt, jos heille on annettu opastusta ja ohjeet laitteen turvallista
käyttöä varten ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
• Lapsia on estettävä leikkimästä laitteella.
• Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta.
• L aitteen asennus, siirtäminen toiseen paikkaan (kiinteästi vedensyöttöön/viemäriin kytketyt versiot),
huolto ja ohjelmointi tulee jättää valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoalueelle tulee olla
Käyttöohje
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pääsy vain henkilöillä, joilla on laitteesta tarvittavat tiedot ja kokemus, erityisesti koskien turvallisuus- ja
hygienianäkökohtia.
• Tämä laite ei sovellu asennettavaksi paikkaan, jossa voidaan käyttää painepesuria.
• Tätä laitetta ei saa puhdistaa painepesurilla.
• Tämä laite ei sovellu ulkokäyttöön.
• L aite tulee suojata juoksevalta vedeltä, roiskeilta, vesisuihkeilta, vesihöyryltä, kuumuudelta ja voimakkaalta
pölyltä.
• Laitteen valmistamat juomat ovat kuumia!
• Varo palovammoja!
• Pidä kädet ja muut vartalon osat poissa laitteen luota juomien valmistuksen ja huuhteluohjelman aikana.
• Älä aseta kuumia nesteitä sisältäviä kuppeja, kannuja tai säiliöitä laitteen päälle.
• Kupin/kannun/säiliön kaatuminen voi aiheuttaa palovammavaaran. Käsittele niitä varoen.
• H
 uolehdi siitä, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa, jotta etäämmälle siirtyminen on helppoa, mikäli
kuumaa nestettä pääsee roiskumaan.
• Älä koskaan kosketa pistorasiaa tai pistoketta, kun kätesi ja/tai virtajohto tai pistoke ovat märkiä.
• J os laitteen virtajohto vaurioituu, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys järjestelmän toimittajaan sen
vaihtamista varten.
• L aite on suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin vakaalle tasaiselle alustalle, kuten pöydän tai tiskin päälle.
Suojaa laite suoralta auringonvalolta, jäätymiseltä ja sateelta.
• V
 armista, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa tuuletusta varten ja että laitteen sivuille ja taakse pääsee
huoltotoimenpiteiden suorittamista varten.
• Käytä vain vesiletkuja ja liittimiä, jotka täyttävät paikalliset vaatimukset.
• K
 ytke laite vedensyöttöön paikallisten säädösten mukaisesti. Testaa vedensyötön laatu kylmien juomien
kohdalla varmistaaksesi niiden turvallisen valmistuksen paikallisten säädösten mukaisesti.
• K
 un laite kytketään seinäpistorasiaan, käytä maadoitettua turvapistoketta paikallisten säädösten
mukaisesti. Varmista, että sähköpiiri on suojattu vikavirtasuojakytkimellä ja että pistorasiaan pääsee käsiksi
myös asennuksen jälkeen.

1.3 Kuljetus ja säilytys
• Laite tulee aina säilyttää ja kuljettaa alkuperäisessä pakkauksessaan.
• P
 oista tuotepakkaukset ja siirrä ne jääkaappiin ja tyhjennä ja puhdista kahvijauhesäiliö (jos sellainen on)
ennen laitteen kuljettamista tai varastointia.
• Älä jätä tuotepakkauksia laitteeseen, jos aiot varastoida laitteen.
• Puhdista laite.
• O
 ta yhteyttä toimittajaan, jotta valtuutettu ja koulutettu asentaja voi tyhjentää veden kuumavesisäiliöstä
ja suojata laitteen jäätymisvaurioita vastaan.
Huomio:
Laitetta ei saa altistaa pakkaselle käytön, varastoinnin tai kuljetuksen aikana.

Käyttöohje
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2- Tekniset tiedot
2.1 Tekniset tiedot
Tiedot

Kuvaus

Paino

22 kg (tyhjänä) – 24 kg (toimintakunnossa, vesisäiliötön versio)
27 kg (toimintakunnossa vesisäiliö täytettynä)

Kuppi

Tilavuus: tehdasasetus = 125 ml, säädettävissä ±10 %

Kannu

Tehdasasetus = 900 ml, säädettävissä ±10 %
Valmistusaika: 110 sekuntia ±10 %
Enimmäiskorkeus: 160 ml

Väliaika kannujen välillä

160 sekuntia (230 V)

Virransyöttö

230 V 50/60 Hz

Virrankulutus

2,1 kW – 230 V

Kapasiteetti

Varastointi- ja käyttöolosuhteet

150 kuppia tunnissa (±18,75 l tunnissa)
Lämpötila: 1–34 ºC
Kosteus: enintään 80 %

Kylmätila

Kapasiteetti: 2 x 1,25 L pakkaus
Lämpötila: 2–5 ºC

Säiliön tilavuus

Suklaa: 1,2 kg (~55 kuppia)
Topping: 1,1 kg (~80 kuppia)
Tee: 1,2 kg (~1 700 kuppia)
Sokeri: 0,8 kg (~230 kuppia)
Pikakahvi: 0,7 kg (~350 kuppia)

Kuumavesisäiliö

Tilavuus: 1,2 l
Lämpötila: säädettävä, 83–97 ºC

Vakiovesiliitäntä

1/2 tai 3/8 tuuman vesijohto, jossa 3/4 tuuman BSP-liitin,
sulkuhanalla varustettu juomavesijohto.
Irrotettavan vesisäiliön tilavuus: 3 l

Dynaaminen veden paine
Staattinen veden paine
Suurin melutaso

Käyttöohje

Väh.: 0,08 MPa nopeudella 10 l/min
Enint.: 1,0 MPa
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2.2 Mitat
Kohta

Kuvaus

Millimetriä

A

Laitteen korkeus

562

B

Etäisyys laitteen yläreunasta avatun luukun etureunaan

193

C

Laitteen leveys

390

D

Laitteen syvyys

426

E

Laitteen korkeus luukku avattuna

755

F

Laitteen syvyys luukku avattuna

500

G

Väli valutusastia paikallaan

130

H

Väli valutusastia irrotettuna

165

F
B

E
A
G

C
Käyttöohje
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3- Osien selitykset
3.1 Näkymä edestä

Näyttö
Juomapainikkeet

Ilmanvaihto
Irrotettava
tuuletuskansi
Ilmanvaihto

Kuumavesisuutin
Juomasuuttimet
Kuppiteline
Valutusastia

Virtapistoke
Vesiliitäntä 3/4” BSP

3.2 Näkymä sisältä

Valmiustila/
lukituspainike
Laitteen luukku

Kylmätila
Ainessäiliö
Sekoitinsäiliö
Sekoitusastia
Vedenkäsittelypaneeli

Käyttöohje
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3- Osien selitykset

i

3.3 Painiketoiminnot

Huomautus:
Jotkut ominaisuudet eivät ole saatavissa
kaikilla markkina-alueilla.

USB-avaimen liitäntä
(huoltohenkilöstölle)
Kylmä vesi
Kuuma vesi

3.4 Näytön esittely

A

C

Kuvakealueen (C) selitys
Vesisäiliö tyhjä
Ei maitoa, ulkoinen
maitojärjestelmä

B

Kuumavesisäiliö
kuumenee
Kalkinpoisto suoritettava

Puhdistus suoritettava

Viestialue (A) – näytön viestit*, valmistus ei mahdollista
Viestialue (B) – näytön viestit*, valmistus silti mahdollista
Kuvakealue (C) – avaa viestialue (B) napsauttamalla mitä tahansa kuvaketta
*Katso viestin tiedot Vianmääritys-osiosta.

Käyttöohje
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4- Laitteen käyttöönotto ja säilytys
4.1 Laitteen käyttöönotto

B

D

B

A

C

D

A
C

• Aseta laite tasaiselle vaakasuoralle alustalle, joka on suunniteltu kestämään laitteen painon.
• Kytke vedensyöttöletku (A–A) ja avaa sitten vesihana/vedensuodatin (B–B). Tarkista vuotojen varalta.
• Kytke virtajohto (C–C) ja aseta virtapistoke pistorasiaan (D–D). Laite käynnistyy automaattisesti, täyttää ja
kuumentaa kuumavesisäiliön ja aloittaa kylmätilan jäähdyttämisen. Juomien valmistus on estetty, kunnes
veden lämpötila kuumavesisäiliössä on oikea.

i

Huomautus:
Kylmätilan jäähtyminen kokonaan voi kestää 24 tuntia.

4.2 Laitteen säilytys
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esimerkiksi loman aikana), tee seuraavat valmistelutoimet:
• Poista tuotepakkaukset ja tarkista viimeinen käyttöpäivä. Jos tuotepakkaukset vanhenevat pian, ne on
heitettävä pois.
• Säilytä avattuja tuotepakkauksia jääkaapissa, kunnes laite kytketään taas päälle ja se on jäähtynyt
uudelleen. Jos viimeinen käyttöpäivä on mennyt, pakkaukset täytyy hävittää.
• Tyhjennä jauheet ja puhdista sekoitinosat.
• Puhdista ja huuhtele laite.
• Irrota virtapistoke pistorasiasta.
• Sulje vesihana.

i
Käyttöohje

Huomautus:
Jos laite on ollut sammutettuna pitkään, päivämäärä ja kellonaika on asetettava, jotta ohjelmoidut
puhdistusjaksot ja ECO-asetukset tulevat uudelleen käyttöön.
10

5- Ainesosapakkauksen käsittely
i

Huomautus:
• Muista aina henkilökohtainen
hygienia. Pese kätesi
ennen ainesosapakkausten
käsittelemistä.
• Käytä laitteen
puhdistukseen vain juomaautomaatille tarkoitettua
puhdistusainetta. Puhdista
laitteen ulkopuoli pehmeällä,
puhtaalla ja kostealla liinalla.
• Käytä vain raikasta
juomavettä.

• P
 ese ensin kätesi. Ravista
pakkausta sitten vähintään
10 kertaa ja irrota
muovikalvo.

• V
 edä perforoitu liuska irti
pakkauksesta.

• O
 ta annosteluputki ulos
pakkauksesta.

• Vedä annosteluputki
kohti pakkauksessa olevaa
punaista rengasta.

• Annosteluputken punaisen
renkaan on peitettävä
pakkauksen päällä oleva
punainen rengas. Tarkista,
että annosteluputki on suora
ja oikein asetettu.
• K
 äännä pakkaus ylösalaisin
ja aseta se paikalleen
laitteeseen.

Käyttöohje
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6- Päivittäinen käyttö
6.1 Kahvikupillisen tai kuuman veden valmistus
• A
 seta kuppi valutusastian päälle keskimmäisen kahvisuuttimen
(A) tai vasemmanpuoleisen kuumavesisuuttimen (B) alapuolelle.
• Paina haluamasi juoman painiketta.
		
Varoitus:
		- Valmistetut juomat ovat kuumia!Varo palovammoja!
		- Pidä kädet ja muut vartalon osat poissa laitteen luota
juomien valmistuksen aikana.
		
- Älä koskaan jätä lapsia yksin laitteen lähistölle.

B

A

• K
 un laite on ohjelmoitu valmistamaan annoksen kerrallaan,
se annostelee kahvia tai kuumaa vettä jommastakummasta
suuttimesta juomavalinnan mukaan ja lopettaa
automaattisesti, kun kupillinen on valmis.
• K
 un laite on ohjelmoitu vapaata virtausta varten, pidä
kuumavesipainiketta painettuna, kunnes laite on valmistanut
halutun määrän kuumaa vettä (kahvia ja muita juomia ei voi
valmistaa vapaan virtauksen kanssa).
• V
 oit milloin tahansa peruuttaa juoman tuottamisen painamalla
STOP-painiketta.

6.2 Kahvikannullisen valmistus (jotkin vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla)
• A
 seta kannu keskimmäisen (kahvi)suuttimen alapuolella,
säädä määrää liu'uttamalla ilmaisinta ylös tai alas haluamallesi
tasolle ja paina kannupainiketta.
		

Varoitus:

		- Valmistetut juomat ovat kuumia!Varo palovammoja!
		- Pidä kädet ja muut vartalon osat poissa laitteen luota
juomien valmistuksen aikana.
		

- Älä koskaan jätä lapsia yksin laitteen lähistölle.

• L aite tuottaa kahvia keskimmäisestä suuttimesta jatkuvasti ja
lopettaa, kun esiasetettu määrä on valmistettu.
• V
 oit milloin tahansa peruuttaa juoman tuottamisen
painamalla STOP-painiketta.
• J os haluat saada kahvia ennalta määritettyä määrää
vähemmän, voit keskeyttää kahvin valmistuksen painamalla
STOP-painiketta.

Käyttöohje
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6- Päivittäinen käyttö
6.3 Juoman valmistus esivalinnoilla (jotkin vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla)
Laite tukee esivalintojen käyttöä. Huoltoasentaja voi aktivoida esivalintavaihtoehdot asennuksen aikana.
Kun esivalintapainiketta painetaan, seuraavat esivalinnat voidaan aktivoida.
• Kahvin vahvuus (mieto, normaali tai vahva juoma)
• Kahvin määrä (pieni, keskikokoinen tai suuri juoma)
• Maidon määrä
• Sokerin lisääminen (3 vaihetta)

Kahvin vahvuuden esivalinta
• Aseta kuppi paikalleen. Paina haluamasi juoman painiketta.
• Lisää VAHVUUTTA liu'uttamalla ilmaisinta oikealle halutun
asetuksen kohdalle (papujen määrä osoittaa vahvuuden:
enemmän papuja = vahvempaa kahvia).
• Kun olet valmis, aloita valmistus painamalla START-painiketta.

Kahvin määrän esivalinta
• Aseta kuppi paikalleen. Paina haluamasi juoman painiketta.
• Sipaise MÄÄRÄ-kuvaketta, kunnes saavutat halutun juoman
koon (valitse pieni, keskikokoinen tai suuri).
• Kun olet valmis, aloita valmistus painamalla START-painiketta.

Maidon määrän esivalinta
• Aseta kuppi paikalleen. Paina haluamasi juoman painiketta.
• Liu'uta MAITO-kuvaketta ylös tai alas, kunnes saavutat halutun
kahvi–maito-suhteen.
• Kun olet valmis, aloita valmistus painamalla START-painiketta.

Sokerin lisäämisen esivalinta
• Aseta kuppi paikalleen. Paina haluamasi juoman painiketta.
• Vedä SOKERI-kuvaketta pala kerrallaan, kunnes saavutat
halutun määrän (suurin lisättävä määrä on kolme).
• Kun olet valmis, aloita valmistus painamalla START-painiketta.

Käyttöohje
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6- Päivittäinen käyttö
6.4 Ainesosapakkauksen vaihtaminen

!

Näytössä näkyy kuvake, kun jommankumman puolen
ainesosapakkaus on tyhjä (kuvassa vasen pakkaus on tyhjä).
Vaihda tuotepakkaus alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1.	Avaa laitteen luukku päästäksesi käsiksi
kylmätilaan ja tuotepakkauksiin.

Huomio:
Älä koskaan käytä jäätynyttä tai vaurioitunutta
tuotepakkausta. Älä käytä tuotepakkausta, jos ”Parasta
ennen” -päiväys on vanhentunut.

2.	Poista tyhjä tuotepakkaus ja vaihda se uuteen.

6.5 Ainessäiliön täyttäminen (Vain pikatoiminnolla varustetut laitteet)

1.	Avaa laitteen luukku ja käännä säiliön ulostuloa
ylöspäin, jotta nestettä ei roisku laitteen sisään.

Käyttöohje

2.	Ota säiliö ulos laitteesta. Nosta säiliön
etuosaa ensin ylös vapauttaaksesi ohjaintapin
kiinnikkeestään. Kun etuosa on noussut noin
5 mm, voit vetää säiliön suoraan ulos.
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3. Täytä säiliö halutulla ainesosalla.

4.	Laita säiliö takaisin laitteeseen ja varmista,
että säiliön etuosassa alhaalla oleva ohjaintappi
asettuu ohjainreikään.
	Käännä säiliön ulostuloputki takaisin
sekoitinsäiliön suuntaan ja sulje luukku.
Laite on nyt käyttövalmis.

6.6 Vesisäiliön täyttäminen
Vain vesisäiliöllä varustetut laitteet.
Näytössä näytetään kuvake ja täyttöohjeet,
kun sisäinen vesisäiliö on tyhjä (A). Tässä tilassa
laitteella ei voi valmistaa juomia (B), sen lukitus
avautuu, kun säiliö on täytetty.
Täytä vesisäiliö ohjeiden mukaisesti.

1.	Tartu säiliöön sen etuosassa
2.	Täytä säiliö MAX-merkintään
olevasta kahvasta. Paina hieman saakka (3 l) raikkaalla kylmällä
ylös samalla, kun vedät säiliön
vesijohtovedellä.
suoraan ulos.
Käyttöohje

3.	Laita vesisäiliö takaisin
laitteeseen. Paina säiliö kokonaan
paikalleen siten, että se kiinnittyy
edessä olevaan kiinnikkeeseen.
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6- Päivittäinen käyttö
6.7 Maksujen käsittely
6.71 Kolikkomaksujärjestelmän käyttö
1.	Jos laitteessa on kolikkomekanismi, näytössä näkyy ”SYÖTÄ
KOLIKOITA” ja nykyinen saldon määrä oikeassa yläkulmassa
tekstin ”JÄLJELLÄ X,XX” kanssa. (Katso kuva 1)
2.	Jos painat juomapainiketta ennen kuin olet syöttänyt
kolikoita, näytössä näkyy juoman hinta. (Katso kuva 2.)
3.	Syötä kolikoita kolikkomekanismiin.
	A. Jos näytössä näkyy ”HINTA X,XX EUR”, laite laskee alaspäin
ja näyttää jäljellä olevan hinnan, kun syötät kolikoita.
	B. Jos syötät kolikoita, ennen kuin painat mitään
juomapainiketta. ”JÄLJELLÄ”-lukema nousee ja näyttää
syöttämäsi summan.

Kuva 1

4.	Kun olet syöttänyt riittävästi rahaa, laitteen lukitus avautuu
ja juoman hinnan vieressä näkyy tarkistussymboli. (Katso
kuva 3.)
5. A
 seta kuppi suuttimen A tai B alapuolelle ja valitse juoma,
jonka haluat valmistaa. (Katso kuva 3.)
Jos laitteessa on käytössä Multi-vending-toiminto, jäljellä
oleva rahamäärä tallennetaan ja näytetään, kun juoma on
valmistettu.
Esimerkki: Jos syötät 1 euron ja juoma maksaa 0.5 euroa.
Kun juoma on valmis, näytössä näkyy, että sinulla on vielä
0.5 euroa jäljellä.

Kuva 2

i

B

A

i

Huomautus:
Kuvakkeet, näytön viestit ja toiminnot voivat
vaihdella tällä sivulla esitetyistä laitteeseen
asennetun maksujärjestelmän mukaan. Jos sinulla
on mukautettua maksujärjestelmää koskevia
kysymyksiä, ota yhteyttä operaattoriisi.
Huomautus:
Esivalinnat (vahvuus/tilavuus) voidaan tehdä milloin
tahansa ennen juoman valintaa.

Kuva 3
Käyttöohje
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7- Puhdistus
7.1 Puhdistusohjelman käynnistys
7.11 Kolikkomaksujärjestelmän käyttö
Kun on aika suorittaa määräaikaispuhdistus:
1.	Kun on aika suorittaa määräaikaispuhdistus, oikeaan
yläkulmaan ilmestyy kuvake. Käynnistä puhdistusohjelma
painamalla kuvaketta.
Kun määräaikaispuhdistus on myöhässä:
2. 	Jos määräaikaispuhdistus on myöhässä, laite estää
valmistuksen. Käynnistä siinä tapauksessa puhdistus ja
noudata näyttöön tulevia ohjeita.

7.2 Puhdistusmenettelyt
Puhdistusohjelmia on kaksi:
• ”Huuhtelu”, juomasuuttimien huuhtelu.
• ”Puhdistus”, kylmätilan ja juomasuuttimien puhdistus.
Palveluntarjoajasi voi valita viikonpäivät Huuhtelu- ja
Puhdistus-ohjelmia varten valikossa PUHDISTUSPÄIVÄT.
Huomio:
Laitteen Huuhtelu-ohjelma täytyy suorittaa vähintään
kerran viikossa elintarvikehygienian takaamiseksi.

Milloin laite on syytä puhdistaa
Aja puhdistusohjelma, kun puhdistuskuvake näkyy näytössä (katso kuva 1).
Jos laitetta ei puhdisteta ja/tai huuhdella 24 tunnin kuluessa.
Puhdistusohjelma on suoritettava loppuun, ennen kuin laite voi jatkaa juomien valmistusta.

7.3 Ulkopuolen puhdistus

i

Kuva 3

Huomautus:
On suositeltavaa puhdistaa laite ulkopuolelta päivittäin.
Jotta juomia ei valmistettaisi vahingossa, kun
näytön ympäristöä puhdistetaan, voit lukita juomien
valmistamisominaisuudet avaamalla luukun ja
painamalla Valmiustila-painiketta. Palauta jälkeenpäin
normaalit valmistustoiminnot painamalla Valmiustilapainiketta uudelleen.

1.	Irrota valutusastia ja tyhjennä se tarvittaessa (kuva 3)
ja puhdista valutusastia liinalla tai harjalla juoksevan
lämpimän veden alla.
2. Puhdista laitteen ulkopuoli kostealla puhtaalla liinalla.

Käyttöohje
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7.4 Huuhtelu

B
A

Kuva 1

Kuva 2

3L

i

Huomautus:
Voit huuhdella laitteen milloin tahansa alla kuvatulla
tavalla.

1.	Aseta USB-tikku ja valitse HUOLTO (A). Aloita sitten
huuhtelutila painamalla HUUHTELU: Aloita nyt(B)
(katso kuva 1).
2. 	Näytössä näkyy: ASETA ASTIA VÄH. 3L ALOITA HUUHTELU
PAINAMALLA ENTER (katso kuva 2)

Kuva 3

3.	Aseta 3 litran astia (katso kuva 3) juomasuuttimien alle ja
paina sitten START (katso kuva 4).
4.	Laite aloittaa huuhtelun automaattisesti (katso kuva 5).
VARO KUUMAA JUOMAA näkyy näytössä.Kun huuhtelu on
päättynyt, poista astia ja hävitä huuhteluvesi. Laite on nyt
valmis normaaliin valmistukseen uudelleen.
Varoitus:
Huuhteluvesi on erittäin kuumaa! Varo palovammoja!
Pidä kädet ja muut vartalon osat poissa laitteesta
huuhteluprosessin aikana. Älä koskaan anna lasten
suorittaa huuhtelutoimenpiteitä.

Kuva 4

Hot
liquids!

Kuva 5
Käyttöohje
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7.5 Annostelijan aukkojen ja kylmätilan puhdistaminen

B

A

Kuva 1

Kuva 2

1. Paina HUOLTO (A) (katso kuva 1).
2.	Poista juomapakkaus (katso kuva 2). Näytössä näkyy:
POISTA TUOTEPAKKAUKSET, PUHDISTA KYLMÄTILA,
VAHVISTA PAINAMALLA ENTER (katso kuva 3).
3.	Avaa annostelijan luukku ja poista tuotepakkaukset
(katso kuva 3).

Kuva 3

4.	Puhdista annostelijan aukko harjalla ja kylmätilan
sisäosa puhtaalla liinalla ja kuivaa puhtaalla liinalla
tai paperipyyhkeellä (katso kuva 4). Laita sitten
tuotepakkaukset paikoilleen (katso kuva 5).
5.	Näytössä näkyy PUHDISTA KYLMÄTILA VAHVISTA
PAINAMALLA ENTER, vahvista ja jatka painamalla ENTER.
Näytössä näkyy: IRROTA JA PUHDISTA SEKOITUSASTIA
(katso kuva 6). Puhdista astia noudattamalla näyttöön
tulevia ohjeita.
(Jatka seuraavalle sivulle.)

Kuva 4

Kuva 5
Käyttöohje

Kuva 6
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7.6 Sekoitusastian irrotus ja puhdistus
1. Irrota sekoitusastia.
A.Avaa vedenkäsittelypaneeli (A) (katso kuva 1).
B. Vedä sekoitusastia suoraan ulos (B) (katso kuva 1).

B

i
A

Huomautus:
Valmistusajan säästämiseksi on suositeltavaa käyttää
toimitettua huoltosarjaa, jossa on puhdas sekoitusastia.
Näin likaiset osat voidaan puhdistaa ja vaihtaa, kun
sekoitusastia puhdistetaan seuraavan kerran.

2.	Aseta sekoitusastia astiaan, jossa on ruoka-aineiden kanssa
käytettäväksi hyväksyttyä pesuainetta ja kuumaa vettä, ja
anna liota noin 20 minuutin ajan (katso kuva 3). Huuhtele
puhtaalla vedellä ja kuivaa ennen asettamista takaisin
paikalleen. (Jatka seuraavalle sivulle.)

Kuva 1

20 min
B

i

Huomautus:
Noudata puhdistusaineen pakkauksessa olevia
turvaohjeita ja puhdistusohjeita.
Sekoitusastian voi pestä myös astianpesukoneessa.

4.	Näyttöön tulee teksti: ASENNA SEKOITUSASTIA ,
ASENNA VEDENKÄSITTELYPANEELI. Työnnä puhdistettu
sekoitusastia takaisin alkuperäiseen paikkaansa (A) ja sulje
vedenkäsittelypaneeli (B) (katso kuva 4).

Kuva 2

i

Huomautus:
Laitteessa on anturi, joka tunnistaa, onko sekoitusastia
oikeassa asennossa. Puhdistamista ei voi jatkaa, ennen
kuin sekoitusastia on oikeassa asennossa.
Varoitus:
Huuhteluvesi on erittäin kuumaa! Varo palovammoja!
Pidä kädet ja muut vartalon osat poissa laitteesta
huuhteluprosessin aikana. Älä koskaan anna lasten
suorittaa puhdistustoimenpiteitä.

Kuva 3

A

B
Kuva 4

Käyttöohje
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7.7 Sekoitinjärjestelmän purkaminen
Jos laitteeseen on asennettu pikatoiminto, näyttöön tulee seuraava teksti:
PUHDISTA SEKOITINSÄILIÖ VAHVISTA PAINAMALLA ENTER.
Suorita kaikki vaiheen 7.7 toimenpiteet, ennen kuin painat ENTER, tai käytä toista sekoitussäiliötä ajan
säästämiseksi. Jos laitteessa ei ole pikatoimintoa, ohita tämä vaihe.
Irrota ja puhdista sekoitinsäiliö seuraavien ohjeiden mukaisesti:

2
3
Lock

Remove

A

1
Kuva 1 – Näytössä näkyy IRROTA
JA PUHDISTA SEKOITINSÄILIÖ,
ASENNA PUHDAS SEKOITINSÄILIÖ,
VAHVISTA PAINAMALLA ENTER.

Unlock

Kuva 2 – Avaa vedenkäsittelypaneeli Kuva 3 – Käännä asennuslevyn vipu
(1), vedä suuttimen liitin irti
vastapäivään vapautusasentoon (A).
sekoitinsäiliöstä (2) ja vedä suutin
irti pidikkeestä (3).

1

2

1

2

Kuva 4 – Irrota sekoitinsäiliö
vetämällä se suoraan ulos.

Kuva 5 – Käytä laitteen mukana
toimitettua työkalua vatkaimen
irrottamiseen.Aseta työkalu
vatkaimen taakse. Vapauta vatkain
(1) painamalla työkalulla kahvaa
sisäänpäin. Vedä vatkain suoraan
ulos (2).

Kuva 6 Kierrä asennuslevyä
vastapäivään irrotusasennon ohi,
kunnes sen liike lakkaa (1). Vedä
levy suoraan ulos (2).

Kuva 7 Irrota höyrylukon suodatin
ja sen kansi.
Käyttöohje
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7.8 Sekoitusjärjestelmän osien puhdistus
1. A
 seta sekoitusjärjestelmän kaikki osat astiaan, jossa
on ruoka-aineiden kanssa käytettäväksi hyväksyttyä
pesuainetta ja kuumaa vettä. Liota osia noin 20 minuutin
ajan (katso kuva 1).

20 min

i

Huomautus:
Puhdista putket pulloharjalla.
Noudata puhdistusaineen pakkauksessa olevia
turvaohjeita ja puhdistusohjeita. Sekoitusjärjestelmän
osat voi pestä myös astianpesukoneessa.

Kuva 1

7.9 Sekoitinjärjestelmän kokoaminen
1. Aseta suodatin ja sen kansi takaisin paikalleen. (Katso kuva 2)
2.	Asenna asennuslevy takaisin sekoittimen moottoriin ja
akseliin. Kohdista vatkaimen nuoli akselin tasaista pintaa
kohden. Paina vatkainta akselille, kunnes se napsahtaa
paikalleen. (Katso kuva 3)
3.	Kierrä asennuslevyä myötäpäivään, kunnes sekoittimen
reiät ovat kello 3:n ja 9:n kohdalla. Kohdista sekoitinsäiliön
ohjauskoukut ja aseta ne levyn läpi runkoon (A). Lukitse
lopuksi sekoitinsäiliö kiertämällä asennuslevyä myötäpäivään,
kunnes se pysähtyy kokonaan ja kieleke on lukitusasennossa
(B). (Katso kuva 4)

Kuva 2

4.	Vaihda sekoitinsäiliön letku (C) ja kiinnitä suutin paikalleen
sekoitusastiaan. Sulje paneeli (E). Laite palautuu
automaattisesti normaaliin toimintatilaan. (Katso kuva 5)
5. 	Näytössä näkyy ASENNA PUHDAS SEKOITINSÄILIÖ,
VAHVISTA PAINAMALLA ENTER. Paina ENTER. (Katso kuva 6.)

Kuva 3

D

C

A
B
Kuva 4
Käyttöohje
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Kuva 5

Kuva 6
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7.10 Tuotepakkausten asettaminen takaisin paikalleen ja suuttimien huuhtelu
1. Kun pakkaukset poistetaan, näyttöön tulee seuraava teksti:
LAITA TUOTEPAKKAUKSET TAKAISIN
	Asenna tuotepakkaukset uudelleen, jos niiden viimeistä
käyttöpäivää ei ole ohitettu.Jos se on ohitettu, korvaa uusilla
tuotepakkauksilla (katso kuva 1).
2.	Kun molemmat pakkaukset on asetettu kylmätilaan,
näyttöön tulee automaattisesti seuraava teksti: ASETA
SÄILIÖ VÄH. 3 L VAHVISTA PAINAMALLA ENTER
3.	Irrota valutusastia ja aseta suuttimien alle 3 litran astia (katso
kuva 2). Paina sitten ENTER .

Kuva 1

4.	Aloita juomasuuttimien huuhtelu painamalla ENTER (katso
kuvat 3–4).
VARO KUUMAA JUOMAA näkyy näytössä.
Kun menettely on suoritettu, hävitä huuhteluvesi ja laita
valitusastia takaisin. Laite on valmis käyttöön.
Varoitus:
Valmistettava vesi on kuumaa! Varo palovammoja!
Pidä kädet ja muut vartalon osat poissa laitteesta
huuhteluprosessin aikana. Älä koskaan anna lasten
suorittaa puhdistustoimenpiteitä.

Kuva 2

Kuva 3

Hot
liquids!

Kuva 4
Käyttöohje
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7.11 Vaahtoilmansuodattimen puhdistus
1.	Irrota kiinnitysruuvi ja avaa irrotettava tuuletuskansi, jotta
pääset käsiksi vaahtoilmansuodattimeen (katso kuva 1).
2.	Huuhtele ilmansuodatin ja kansi lämpimällä vedellä
kertyneen pölyn poistamiseksi. Purista liika vesi pois
vaahtoilmansuodattimesta ja kuivaa kansi pyyhkeellä, jotta
ilmanottoon ei pääse vettä. (Katso kuva 2)
3.	Asenna ilmansuodatin ja tuuletuskansi ja asenna
kiinnitysruuvi. Älä kiristä ruuvia liikaa. (Katso kuva 3)
Kuva 1

i

Huomautus:
Ilmansuodatin on puhdistettava normaaleissa
olosuhteissa kerran kuukaudessa, hyvin pölyisissä
olosuhteissa kahdesti kuukaudessa.

Kuva 2

Kuva 3

Käyttöohje
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7.12 Vesisäiliön puhdistus
1.	Irrota vesisäiliö nostamalla sitä hieman ja vetämällä se sitten
suoraan ulos. (Katso kuva 1)
2.	Pese vesisäiliö puhtaalla vedellä, 20–40 °C. Elintarvikkeille
tarkoitettua puhdistusainetta voidaan käyttää tarvittaessa.
(Katso kuva 2)
3.	Huuhtele vesisäiliö huolellisesti puhtaalla vedellä, 20–40 °C.
(Katso kuva 3)

Kuva 1

4.	Täytä vesisäiliö MAX-tasolle raikkaalla, puhtaalla vedellä ja
aseta säiliö takaisin laitteeseen. (Katso kuva 4)

20-40°C
Kuva 2

20-40°C
Kuva 3

Kuva 4
Käyttöohje
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8- Ohjelmointi
8.1 Käyttäjätilan aktivointi
Irrota kansi ja aseta toimitettu käyttäjän USB-avain paikalleen.
Tämä käynnistää käyttäjätilan heti.
Ensimmäinen valikkokohta (UI-asetukset) tulee näkyviin.
Seuraavat valikot ovat käytettävissä:
• UI-asetukset – valitse tausta, kirkkaus ja himmennysviive
• Juoma-asetukset – säädä juoma-asetuksia
• Juoma-asetukset – säädä juoma-asetuksia
• Nollattavat laskurit – lue ja nollaa laskureita
• Kiinteät laskurit – lue laskureita
• Suodatinlaskurit – aseta suodattimen vaihdon hälytys
• Huolto – puhdistus, huuhtelu ja kalkinpoisto
• Päivämäärä kellonaika – aseta päivämäärä ja kellonaika
• Puhdistuspäivä – aseta puhdistuspäivä
• Eco-asetukset – aseta Eco-ajastimet
• Juomasivun asetukset – valitse, mitkä juomat ovat saatavana juomavalikossa
• Karusellin asetukset – valitse, mitkä juomat ovat saatavana karusellissa
• Yhteystiedot – syötä yhteystiedot
• Maksuasetukset – aseta juomien asetukset ja vahvista tyhjä kassalipas
• Kannun asetukset – aseta PIN-koodi kannullisen valmistamista varten (0000 tarkoittaa, että PIN-koodia ei
tarvita)
• Happy hour -asetukset – aseta maksuttomat jaksot.
Huomaa, että huoltoasentaja on saattanut poistaa joitakin valikkokohtia käytöstä. Ota yhteyttä Cafitessejärjestelmän toimittajaan, jos asetuksia täytyy muuttaa.

8.2 Käyttäjätilan säätimet
1. Näyttö
2. USB-avaimen liitäntä

i

Huomautus:
L aitteen ohjelmointi ei ole käytettävissä kaikilla markkinaalueilla. Osa valikoista saattaa olla pois käytöstä laitteen
konfiguraation mukaan.

Käyttöohje
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8.4 Lukitun tilan toiminnot
Lukittu tila sallii eri toimintoyhdistelmien rajoitetun käytön alla olevan kuvauksen mukaisesti:

Maksulliset juomat -tila:
• Syötä PIN-koodi, kun haluat aktivoida laitteen valmistamaan yhden ilmaisen juoman.
• Laite lukittuu uudelleen yhden juoman jälkeen.

Vapaa myyntitila:
• Syötä PIN-koodi valmistuksen lukitsemista/avaamista varten.
• Vaihda asetus vastakkaiseksi syöttämällä PIN-koodi uudelleen.

Jos haluat muuttaa lukitun tilan käyttäytymistä, muokkaa käyttöliittymän toimintoja alla olevien ohjeiden
mukaisesti:

Lukittu tila:
• Kyllä = kytkee lukitun tilan päälle/pois, kun PIN-koodi syötetään
• Ei = poistaa lukitun tilan käytöstä

Vaihda lukittua tilaa:
• Kyllä = sallii yhden ilmaisen juoman valmistuksen, kun PIN-koodi syötetään
• Ei = poistaa lukitun tilan vaihdon käytöstä

Käyttöohje
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8.4 Juoma-asetukset
Juoma-asetukset-valikossa voit säätää vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle kunkin juoman
vahvuutta (A) ja tarkastella uutta vahvuusprosenttia (XX %). Voit säätää kunkin juoman määrää (B) koon
mukaan – pieni, keskikoko ja suuri.

A
B

Käyttöohje
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8.5 Nollattavat laskurit
Nollattavat laskurit -valikossa voit tarkastella viimeisen nollauksen jälkeen valmistettuja juomia ja nollata
laskurit yksitellen valitsemalla kunkin juoman erikseen ja painamalla sitten Valitut. Voit nollata kaikki
juomalaskurit kerralla painamalla Kaikki.

Käyttöohje
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8.6 Kiinteät laskurit
Kiinteät laskurit -valikossa voit tarkastella laitteen valmistamien juomien kokonaismäärää siitä lähtien,
kun laite asennettiin uutena. Näitä laskureita ei voi nollata.

Käyttöohje
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8.7 Suodatinlaskuri
Suodatinlaskuri-valikossa voit ottaa veden virtauslaskurin käyttöön tai pois käytöstä ja asettaa suodattimen
vaihtohälytyksen määrän vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle ja tarkistamalla uuden määrän
litroina (l) oikealta. Kun suodatin on vaihdettu, laskuri voidaan nollata painamalla Nollaa-painiketta.

A

B

Käyttöohje
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8.8 Päivämäärä/kellonaika
Päivämäärä/kellonaika-valikossa voit säätää kosketusnäytössä näytettävää päivämäärää ja kellonaikaa.

Käyttöohje
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8.9 Puhdistuspäivä
Puhdistuspäivä-valikossa voit säätää päiviä, jolloin laite pyytää automaattisesti puhdistumista, valitsemalla
Kyllä automaattista pyyntöä varten kyseisenä päivänä tai Ei, jos haluat estää puhdistuspyynnön kyseisenä
päivänä.

Vain kahvia käyttävässä versiossa laitteen Puhdistus-ohjelma täytyy suorittaa vain kerran viikossa. Voit valita
minkä tahansa päivän.
Kahvia ja maitoa käyttävässä versiossa laitteen Puhdistus-ohjelma täytyy suorittaa vähintään kahdesti
viikossa. Sinun täytyy valita ainakin kaksi päivää enintään 3 päivän välein.
Alla olevassa taulukossa näkyy, mitkä päiväyhdistelmät ovat mahdollisia (keltainen = puhdistus):
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Huomautus:
Voit tarvittaessa asettaa vähimmäismäärää useamman puhdistuspäivän.

Käyttöohje
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8.10 ECO-asetukset
ECO-asetukset-valikossa voit ottaa ECO-tilan käyttöön tai pois käytöstä (A), asettaa automaattisen
herätyksen (B, antaa käyttäjän keskeyttää ECO-tilan tarvittaessa juoman valmistamista varten), asettaa
ECO-tilan kuumavesisäiliön lämpötilan (C) ja asettaa ECO-tilan tunnit jokaiselle viikonpäivälle (D).

A
B
C

D

Käyttöohje
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8.11 Yhteystiedot
Yhteystiedot-valikossa voit asettaa operaattorin ja huollon puhelinnumerot, jotka näytetään, kun laite
näyttää virheen tai hälyttää käyttäjän pyytämään apua joltakulta.

Käyttöohje
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8.12 Kirjanpito
Maksuasetukset-valikossa voit lukea kassamyynnin, tarkistaa kassalippaassa olevan summan, lukea
kokonaismyynnin, vahvistaa ja tyhjentää kassalippaan (laite näyttää varoituksen, jos kassalipas on täynnä),
valita maksutavan, valita valinnan ja asettaa juomien hinnat.

A

i

Käyttöohje

B

C

Huomautus:
Kuvakkeet, näytön viestit ja toiminnot voivat vaihdella tällä sivulla esitetyistä laitteeseen
asennetun maksujärjestelmän mukaan. Jos sinulla on mukautettua maksujärjestelmää koskevia
kysymyksiä, ota yhteyttä operaattoriisi.
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8.13 Happy Hour
Happy Hour -asetus -valikossa voit määrittää enintään kolme ilmaista valmistusaikaa kaikille päiville, jolloin
juomia voidaan valmistaa ilman maksua, tai ottaa tarvittaessa Happy Hour -toiminnon käyttöön tai pois
käytöstä (B).

A
B

Käyttöohje
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9- Vianmääritys
Symboli

Käyttöohje

Näytön viesti

Syy

Toimenpide

Täytä oikea pakkaus

Tyhjä ainesosapakkaus
(oikea puoli)

Vaihda oikeanpuoleinen ainesosapakkaus

Täytä vasen
pakkaus

Tyhjä ainesosapakkaus
(vasen puoli)

Vaihda vasemmanpuoleinen
ainesosapakkaus

Täytä molemmat
pakkaukset

Tuotepakkaukset ovat:
1. Tyhjiä
2. Väärin asetettu
3. Puuttuu

Vaihda tyhjät tuotepakkaukset uusiin.
Tarkista, onko tuotepakkaus asetettu
oikein paikalleen.
Laita tuotepakkaus paikalleen.
Soita operaattorille, kun numero näkyy
näytössä.

Vettä
kuumennetaan,
odota hetki

Kuumavesisäiliön vesi
ei ole vielä saavuttanut
vaadittua lämpötilaa.

Juomien valmistus on estetty, kunnes vesi
on saavuttanut oikean lämpötilan.

Juomien valmistus
on lukittu

Juomien valmistus on
estetty, koska laitteen
Valmiustila/Tyhjennä
virhe -painiketta on
painettu.

Avaa laitteen lukitus syöttämällä oikea
PIN-koodi.

Puhdistus
suoritettava

Laite on puhdistettava.

Suorita Puhdistus-ohjelma 8 tunnin
kuluessa. Soita operaattorille, jos
puhelinnumero näkyy näytössä.

Puhdistus
suoritettava

Juomien valmistus on
estetty, koska laitetta
ei ole puhdistettu
aikataulun mukaisesti.

Suorita Puhdistus-ohjelma välittömästi.
Soita operaattorille, jos puhelinnumero
näkyy näytössä.

Vaihda
vedensuodatin

Laitteen vedensuodatin
on vaihdettava

Ota yhteys huoltoon tai vaihda
vedensuodatin.
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9- Vianmääritys
Symboli

Teksti
viestialueella 2

Teksti
viestialueella 2

Näytön viesti

Laite on Eco-tilassa
xx.xx asti, tai aloita
koskettamalla näyttöä

• V
 eden täyttäminen
kestää liian kauan
• Vuotava venttiili

Syy

Toimenpide

Juomien valmistus
on estetty, koska
energiansäästötila on
kytketty päälle.

ECO-tila päättyy automaattisesti
määritettynä ajankohtana.
(Valinnainen) Paina juomapainiketta.
Kuumavesisäiliö alkaa lämmetä, ja voit
valmistaa juoman, kun se on saavuttanut
normaalin lämpötilan. ECO-tila aktivoituu
uudestaan 10 minuutin kuluttua
kuumavesisäiliön lämmittämisen
aloittamisesta tai viimeisen juoman
valmistamisesta.

(Vesi)järjestelmän virhe

Tarkista:
Onko laitteen vedensyöttölinja
tukkeutunut/puristuksissa
Tarkista, että vesihana on avattu kokonaan.
Käynnistä laite uudelleen painamalla
LUKITSE/TYHJENNÄ-painiketta 5 sekunnin
ajan.
Mahdollinen vuoto laitteen sisällä.
Ota yhteys huoltoon, jos virhe ei poistu.

Teksti
viestialueella 2

Kylmätilan lämpötila
liian korkea liian
kauan

Jäähdytysvirhe

Tarkista, että laitteen takana on riittävä
ilmanvaihtoalue ja että ympäristön
lämpötila on oikea. Puhdista tarvittaessa
ilmansuodatin / ilmanvaihtosäleikkö.
Käynnistä laite uudelleen painamalla
LUKITSE/TYHJENNÄ-kytkintä 5 sekunnin
ajan.
Ota yhteys huoltoon, jos virhe ei poistu.

Teksti
viestialueella 2

Vedenkäsittelypaneeli
irrotettu.

Vedenkäsittelypaneelia
ei havaittu

Tarkista, onko vedenkäsittelypaneeli
asetettu oikein paikalleen tai puuttuuko se.
Ota yhteys huoltoon, jos virhe ei poistu

Teksti
viestialueella 2

Sekoitusastiaa ei
havaittu

Sekoitusastiaa ei
havaittu

Tarkista, onko sekoitusastia asetettu oikein
paikalleen tai puuttuuko se.
Ota yhteys huoltoon, jos virhe ei poistu

Valutusastia täynnä

Valutusastia on täynnä
vettä

Irrota valutusastia ja tyhjennä se vedestä.

Vesisäiliö on täynnä,
täytä se

Sisäinen vesisäiliö on
tyhjä

Irrota sisäinen vesisäiliö, täytä se raikkaalla
vesijohtovedellä ja laita se takaisin
laitteeseen. Varoitus poistuu tällöin
näytöstä.
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