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SYMBOLIEN SELITYS

Vaaratasoja on kolme, ja ne tunnistetaan sanoista VAARA, VAROITUS ja TÄRKEÄÄ. Vaaratasot 
määritellään seuraavasti.
Huomioi nämä selityslauseet varmistaaksesi turvallisuuden ja suorituskyvyn ja estääksesi 
henkilövahingot ja koneen vaurioitumisen.

Vaaratasot

Tärkeää:
Hälytykset koskien vaarallisia toimenpiteitä. Noudata varoitusta varmistaaksesi juoman 
laadun, koneen suorituskyvyn ja elintarviketurvallisuuden ja estääksesi pienehköt 
henkilövahingot tai koneviat.

VAROITUS!
Osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi johtaa palovammoihin, vakaviin 
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan, ellei sitä vältetä.

VAARA!
OSOITTAA UHKAAVAN VAARATILANTEEN, JOKA JOHTAA VAKAVIIN 
HENKILÖVAHINKOIHIN JA JOPA KUOLEMAAN, ELLEI SITÄ VÄLTETÄ.

Huom:
Antaa lisätietoja, jotka voivat olla avuksi koneen puhdistuksessa tai käytössä.

i
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YLEISTÄ

Kiitos, että olet valinnut ZIRCON-espressokoneen.
Toivomme siitä olevan sinulle iloa!

Johdanto

Varoitukset

Yleiset ohjeet

  Sijoita laite sellaiseen paikkaan, jonne on pääsy 
vain laitteen käyttöön koulutetulla henkilöstöllä.

  Pidä kaikki vaaralliset pakkausmateriaalit, 
kuten muovipussit, styrox ja niitit poissa lasten 
ulottuvilta.

  Kytke laite asianmukaisesti asennettuun 
maadoitettuun pistorasiaan, jonka jännite vastaa 
laitteen teknisiä tietoja.

  Varmista, että virransyötön jännitteen vaihtelu 
on enintään 6 %.

  Sijoita virtajohto siten, että käyttäjät eivät 
kompastu siihen. Varmista, että virtajohto ei ole 
terävien reunojen ja lämmönlähteiden lähellä.

  Lapsia on estettävä leikkimästä laitteella.
  Asenna tämä laite vaakasuoraan 

vedenkestävään paikkaan. Asenna laite siten, 
ettei sen lähellä ole lämmönlähteitä tai herkästi 
syttyviä materiaaleja.

  Tämä laite ei sovellu asennettavaksi sellaiseen 
paikkaan, jossa voidaan käyttää painepesuria.

   Älä käytä laitetta ulkona, missä se altistuisi 
epäsuotuisille sääolosuhteille (sade, lumi, jää). 
Tämä aiheuttaisi laitteelle vaurioita.

   Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen 
huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön 
on vaihdettava se vaaratilanteen välttämiseksi.

Valmistaja ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei alla lueteltuja 
ohjeita ja varoituksia ole noudatettu laitteen asennuksen ja käytön yhteydessä.

 Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä.
  Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita 

koskien kahvikoneen tarkoituksenmukaista ja 
turvallista käyttöä.

  Pidä tämä käyttöohje saatavilla tulevaa tarvetta 
varten. Jos se vahingoittuu tai katoaa, pyydä 
valmistajalta uusi kappale.

  Laitteen asennus ja määrätyt 
huoltotoimenpiteet tulee jättää vain 
asiantuntevan huoltohenkilöstön tehtäväksi.

  Kaikkia tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeita 
ja varoituksia tulee noudattaa laitteen turvallista 
asennusta, käyttöä ja ylläpitoa varten.

  Älä yritä avata tai korjata laitetta tai päästä 
käsiksi sen sisäosiin. Vain valtuutettu korjaamo, 
huoltokeskus tai asiantunteva huoltohenkilöstö 
saa tehdä korjaustöitä.

  Älä irrota laitteesta sellaisia käyttö- tai 
suojaosia, joiden irrottamiseen tarvitaan 
työkaluja.

  Ostajan velvollisuus on varmistaa, että laitetta 
käyttäville henkilöille on annettu tätä varten 
tarvittava koulutus ja että heille on kerrottu 
mahdollisista riskeistä.

  Asentaja on vastuussa kaikista sellaisista 
laitteeseen tehdyistä muutoksista, joilla ei ole 
asianmukaista hyväksyntää.

  Muiden kuin hyväksyttyjen muutosten 
tekeminen laitteeseen vapauttaa valmistajan 
kaikesta vahingonkorvausvastuusta ja mitätöi 
takuun voimassaolon.

  Tämä käyttöohje koskee laitetta sellaisena, kuin 
se on myyntihetkellä. Myöhempiin versioihin 
tehtävät muutokset tai päivitykset eivät velvoita 
valmistajaa soveltamaan niitä tähän laitteeseen 
tai päivittämään sen mukana toimitettuja 
asiakirjoja.

  Valmistaja pidättää oikeuden vetää pois 
saatavana olleita käyttöohjeita katsoessaan 
tämän asianmukaiseksi ja kohtuulliseksi.
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  Älä irrota tai kytke pois toiminnasta mitään  
mekaanista, sähköistä tai lämpösuojamekanismia.

  Irrota virtajohto ja sulje tulovesihana 
välittömästi hätätilanteessa (esim. jos laite syttyy 
tuleen, ylikuumenee tai ilmenee epänormaalia 
ääntä).

  Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä, irrota 
virtajohto. Kun irrotat virtajohtoa, ota kiinni 
pistokkeesta, älä johdosta.

  Kun laite on pakattu säilytystä varten, pidä 
laite kuivassa paikassa, jossa lämpötila on yli  
5 ºC. Laatikoita voi säilyttää pinottuina siten, 

että päällekkäin voi sijoittaa enintään kolme 
samanmallista laitetta. Älä laita laatikon päälle 
muista raskaampia laatikoita.

  Laite altistuu todennäköisesti kuljetuksen ja 
varastoinnin aikana alle 0 ºC:n lämpötiloille. 
Varmista, että huoltohenkilöstö tyhjentää 
kuumavesisäiliön ja vesijärjestelmän. Laitteen 
kuumavesisäiliö ja vesijärjestelmä ovat tyhjiä, 
kun laite toimitetaan tehtaalta.

  Käytä laitteen häiriöttömän toiminnan 
varmistamiseksi vain valmistajan hyväksymiä 
varaosia ja lisävarusteita.

  Irrota laitteen virtajohto ja anna laitteen jäähtyä 
ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista ja/tai 
laitteen siirtämistä.

  Älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä 
astioita.

  Tätä laitetta ei saa puhdistaa painepesurilla.
  Älä koskaan upota laitetta, pistoketta tai 

virtajohtoa veteen, koska siitä aiheutuisi 
sähköiskun vaara.

  Älä kosketa laitteen kuumia pintoja tai juomien 
valmistuslaitteita.

  Älä kosketa laitetta, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
  Älä käytä laitetta, jos jokin muu osa kuin 

juomanvalmistuslaitteet on märkä.
 Sijoita laite pois lasten ulottuvilta.

   Tätä laitetta voivat käyttää lapset 8 vuodesta 
alkaen sekä fyysisesti, aistillisesti 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.

  Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta.
  Älä käytä laitetta, jos laite, sen virtajohto tai 

pistoke on vaurioitunut tai laite on pudonnut.
  Älä aseta kangasta tai muita esteitä 

tuuletusaukkojen kohdalle. Älä laita 
tuuletusaukkoihin vieraita esineitä.

  Tarkista vedenpoistotie säännöllisesti 
varmistaaksesi, että vesi poistuu laitteesta 
asianmukaisesti.

  Tämä kahvikone on suunniteltu ja valmistettu 
espressokahvin ja muiden kuumien juomien 
valmistukseen, esim. maidon höyrytykseen 
ja vaahdotukseen. Älä käytä sitä mihinkään 
muuhun tarkoitukseen.

  Laite on suunniteltu koulutetun henkilöstön 
käytettäväksi.

  Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
teollisuuskeittiöissä, kotitalouskeittiöissä tai 
vastaavissa kohteissa.

  Valmistaja ei vastaa omaisuus- tai 
henkilövahingoista, jotka ovat aiheutuneet 
kouluttamattoman henkilöstön väärästä tai 
asiattomasta käytöstä tai laiminlyönnistä.

  Asenna laite optimaalisen suorituskyvyn 
varmistamiseksi sellaiseen paikkaan, jossa nämä 
parametrit eivät ylity:

 -  Suurin sallittu veden tulopaine: 600 kPa (6 bar)
 -  Pienin sallittu veden tulopaine: 200 kPa (2 bar)
 -  Suurin tuloveden lämpötila: 40 ºC
 -  Ympäristön lämpötila välillä +10 ºC (min.) ja 

+40 ºC (maks.).

Varotoimenpiteet

Käyttötarkoitus

YLEISTÄ
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TEKNISET TIEDOT

MALLI

MINI CONTROL 
1GR MINI GRINDER MINI 2GR

Höyryputki 1 yksikkö

Kuumavesiputki 1 yksikkö

Lämpötilan säätö Säädetään painekytkimellä

Lämpötilan säätö kokoonpano-
kohtaisesti

Ei

Ohjelmoidaan näytön kautta Ei

Valmistusjärjestelmä korkeille 
kupeille

Lisävaruste

Energiansäästötila Ei

Korkeus, leveys, syvyys (mm) 530, 460, 590
630, 460, 590
(with grinder)

530, 460, 590

Kuumavesisäiliön tilavuus (l) 6

Virransyöttö
230V 1N~ 2770 W 

50/60 Hz
230V 1N~ 3125W 

50/60 Hz
230V 1N~ 2780 W 

50/60 Hz

Vesiliitäntä Naarasliitäntä, 3/8” kierre

Laitteen paino (kg) 35.45 47.00 40.45

Höyryboilerin toimintapaine Välillä 0,8 - 1,2 bar

Ympäristöön aiheutuva melu < 70 db

ZIRCON MINI

TEKNISET TIEDOT

Lisävarusteet

MALLI

2-suuttiminen 
portafilter

1-suuttiminen 
portafilter

55 cm:n 
tuloletku Puhdistuskalvo Tyhjennysputki 

(150 cm)

MINI 1GR 1 yksikkö 1 yksikkö 1 yksikkö 1 yksikkö 1 yksikkö

MINI 2GR 1 yksikkö 1 yksikkö 1 yksikkö 1 yksikkö 1 yksikkö
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TEKNISET TIEDOT

MALLI

2GR CONTROL 2GR PULSER 2GR DISPLAY

Höyryputki 1 yksikkö 2 yksikköä

Kuumavesiputki 1 yksikkö 1 yksikkö

Lämpötilan säätö Säädetään painekytkimellä PID-säätö

Lämpötilan säätö kokoonpano-
kohtaisesti

Ei Kyllä

Ohjelmoidaan näytön kautta Kyllä

Valmistusjärjestelmä korkeille 
kupeille

Lisävaruste

Energiansäästötila Ei Kyllä

Korkeus, leveys, syvyys (mm) 530, 680, 590

Kuumavesisäiliön tilavuus (l) 11.5(L)

Virransyöttö

230V 1N~ 3330 W 50/60 Hz

400V 3N~ 4780 
W 50/60 Hz

-
400V 3N~ 4780 

W 50/60 Hz

Vesiliitäntä Naarasliitäntä, 3/8” kierre

Laitteen paino (kg) 45.20 55.00 60.90

Höyryboilerin toimintapaine Välillä 0,8 - 1,2 bar

Ympäristöön aiheutuva melu < 70 db

ZIRCON 2GR

TEKNISET TIEDOT

Lisävarusteet

MALLI

2-suuttiminen 
portafilter

1-suuttiminen 
portafilter

55 cm:n 
tuloletku Puhdistuskalvo Tyhjennysputki 

(150 mm)

2GR 2 yksikköä 1 yksikkö 1 yksikkö 1 yksikkö 1 yksikkö
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ZIRCON 3GR

TEKNISET TIEDOT

MALLI

3GR CONTROL 3GR DISPLAY

Höyryputki 2 yksikköä

Kuumavesiputki 1 yksikkö

Lämpötilan säätö Säädetään painekytkimellä PID-säätö

Lämpötilan säätö kokoonpano-
kohtaisesti

Ei Kyllä

Ohjelmoidaan näytön kautta Ei Kyllä

Valmistusjärjestelmä korkeille 
kupeille

Lisävaruste

Energiansäästötila Ei Kyllä

Korkeus, leveys, syvyys (mm) 530, 980, 590

Kuumavesisäiliön tilavuus (l) 17.5

Virransyöttö

400V 2N~ 4290 W 50/60 Hz

400V 3N~ 6290 W 50/60 Hz

230V 3N~ 4290 W 50/60 Hz

Vesiliitäntä Naarasliitäntä, 3/8” kierre

Laitteen paino (kg) 64.55

Höyryboilerin toimintapaine Välillä 0,8 - 1,2 bar

Ympäristöön aiheutuva melu < 70 db

TEKNISET TIEDOT

Lisävarusteet

MALLI

2-suuttiminen 
portafilter

1-suuttiminen 
portafilter

55 cm:n 
tuloletku Puhdistuskalvo Tyhjennysputki 

(150 mm)

3GR 3 yksikköä 1 yksikkö 1 yksikkö 1 yksikkö 1 yksikkö
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Kuumavesihana Juomapainikkeet

Kuumavesiputki

Lämmitinelementin valo

Suodatuskokoonpano

Höyryhana

ON/OFF-kytkin

Höyryputki

Kuumavesisäiliön 
painemittari

Portafilter

YLEISKUVA OSISTA
Laite edestä

ZIRCON MINI
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ON/OFF-
kytkin

Höyryhana Kuumavesihana

Digitaalinen 
lämpötilan säätö

 Juomapainikkeet

Höyryputki

Kuumavesiputki

Portafilter

Suodatuskokoonpano

Lämmitinelementin 
valo

YLEISKUVA OSISTA
Laite edestä

ZIRCON 2GR
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YLEISKUVA OSISTA
Laite edestä

ZIRCON DISPLAY CONTROL 3GR

Höyryhana

Näyttö

 Juomapainikkeet Höyryhana

Höyryputki

Kuumavesiputki

Portafilter

Suodatuskokoonpano

Lämmitinel-
ementin valo

Höyryputki

ON/OFF-kytkin
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MALLI A B C D

ZIRCON MINI 1Gr 530 mm 460 mm 590 mm 74 mm

ZIRCON MINI 1Gr 
Korkea kuppi

530 mm 460 mm 590 mm 124 mm

ZIRCON MINI 2Gr 530 mm 460 mm 590 mm 74 mm

ZIRCON MINI 2Gr 
Korkea kuppi

530 mm 460 mm 590 mm 124 mm

A

B C

D

MITTATIEDOT

ZIRCON MINI CONTROL
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MALLI A B C D

ZIRCON 2Gr 530 mm 680 mm 590 mm 74 mm

ZIRCON 2Gr 

Korkea kuppi
530 mm 680 mm 590 mm 124 mm

ZIRCON 2Gr 3 Boilers 530 mm 680 mm 590 mm 74 mm

ZIRCON 2Gr 3 Boilers 

Korkea kuppi
530 mm 680 mm 590 mm 124 mm

A

C

D

B

MITTATIEDOT

ZIRCON DISPLAY CONTROL 2GR
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MALLI A B C D

ZIRCON 3GR 530 mm 980 mm 590 mm 74 mm

ZIRCON 3GR 

Korkea kuppi
530 mm 980 mm 590 mm 124 mm

ZIRCON 3Gr Boilers 530 mm 980 mm 590 mm 74 mm

ZIRCON 3Gr 4 Boilers

Korkea kuppi
530 mm 980 mm 590 mm 124 mm

A

C

D

B

MITTATIEDOT

ZIRCON DISPLAY CONTROL 3GR
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Sijoittaminen

   Asenna laite tasaiselle alustalle. Säädä jalat 
varmistaaksesi, että kahvi jakautuu tasaisesti 
kaikkiin kuppeihin.

  Valitse tasainen, kuiva, tukeva ja vakaa 
asennuspinta joka on vähintään 110 cm:n 
korkeudella lattiasta.

  Jätä riittävästi tilaa laitteen yläpuolelle ja taakse 
puhdistuksen ja huollon helpottamiseksi.

  Älä asenna laitetta sen ollessa märkä tai 
kostea. Jos laite on märkä tai kostea, anna sen 
kuivua täysin ja pyydä sitten huoltohenkilöstöä 
tarkistamaan, ettei kosteus ole vaikuttanut 
sähkökomponentteihin.

Huom:
Jätä vähintään 30 cm tilaa laitteen yläpuolelle ja 10 cm sen taakse tuuletuksen 
varmistamiseksi.

Toimitustarkastus

 Laite lähetetään erityisessä pahvilaatikossa, jossa on styrox-pehmusteet.

  Laitteen laatikossa on yleisesti käytetyt symbolit, jotka ovat hyvin näkyvissä käsittelyn ja varastoinnin 
aikana.

  Laitteen laatikon tulee olla pystyasennossa kuljetuksen aikana. Älä kallista laatikkoa tai yritä asettaa sitä 
millään tavalla kallistettuun asentoon.

  Kuljetuksen aikana laatikko tulee suojata iskuilta, tärähdyksiltä ja sääolosuhteilta.

  Tarkista toimituksen jälkeen, että laite on täsmälleen kuljetusasiakirjoissa kuvatussa kunnossa, 
lisävarusteet mukaan lukien.

  Tarkista, että laite ei ole vaurioitunut kuljetuksessa. Jos laite on vaurioitunut, ilmoita tästä laitteen 
lähettäjälle ja maahantuojalle.

 Pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia ja ne tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.

 Toimita laatikko ja pakkausmateriaalit soveltuvaan kierrätyspisteeseen. 

ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

i

Väh. 10 cm

Väh. 30 cm

Pakkaus

KULJETUS
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ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Sähköliitäntä

Vain koulutettu henkilöstö saa kytkeä kahvikoneen virransyöttöön. Seuraavia 
turvaohjeita tulee noudattaa kaikkina aikoina:

   Tarkista, että luokituskilven sähkökytkentää koskevat tiedot vastaavat 
asennuspaikan virransyötön tietoja.

   Kahvikone tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan, joka täyttää 
asennusmaan voimassa olevien säädösten vaatimukset.

   Asennuksen sähköliitäntä tulee suojata laitteen virrankulutukseen 
soveltuvalla ylikuormitussuojalla. Laitteen virrankulutus ilmenee 
luokituskilvestä.

   Toinen ylikuormitussuoja tulee asentaa asennuspaikan ominaisuuksien 
mukaisesti.

   Tarkista järjestelmän ominaisuudet ja teholuokitus ja että johtojen halkaisija 
soveltuu laitteen tehoon.

   Älä kytke kahvikonetta virransyöttöön jatkokorttien, sovittimien tai 
jaettujen pistorasioiden kautta.

  Valmistaja ei vastaa henkilöille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista 
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kahvikoneen virheellisestä asennuksesta.

VAARA!
Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän 
henkilön on vaihdettava se VAKAVAN HENKILÖVAHINGON TAI KUOLEMAN 

estämiseksi!

Liitäntätyypit

   Kytke laite luokituskilven ohjeiden mukaisesti.

Laite:    Syöttö
230Vac Ph+N

NEUTRAALI

VAIHESyöttöletku

Sininen

Ruskea

Keltainen/vihreä

230Vac Ph+N Laite:    Syöttö
 2Ph 230Vac

VAIHE

VAIHESyöttöletku

Sininen

Ruskea

Keltainen/vihreä

230Vac Ph+N

Laite:    Syöttö
 3Ph 230Vac

VAIHE
Syöttöletku

Sininen

Ruskea

Keltainen/vihreä

230Vac 3Ph

Laite:    Syöttö
230Vac Ph+N

NEUTRAALI

VAIHESyöttöletku

Sininen

Ruskea

Keltainen/vihreä

 2Ph+N

Musta

Laite:    Syöttö
2Ph 380Vac+N

NEUTRAALI
VAIHESyöttöletku

Sininen

Ruskea

Keltainen/vihreä

 2Ph+N

VAIHE
Musta

Laite:    Syöttö
 2Ph 230Vac

NEUTRAALI

VAIHESyöttöletku

Sininen

Ruskea

Keltainen/vihreä

 2Ph+N

Musta

Laite:    Syöttö
 3Ph 230Vac

VAIHE
Syöttöletku

Sininen

Ruskea

Keltainen/vihreä

 2Ph+N

Musta
VAIHE
VAIHE

Laite:    Syöttö
125Vac Ph+N

NEUTRAALI

VAIHESyöttöletku

Sininen

Ruskea

Keltainen/vihreä

125Vac Ph+N

Laite:    Syöttö
3Ph 380Vac+N

NEUTRAALI
VAIHE

Syöttöletku

Sininen
Ruskea

Keltainen/vihreä

 380Vac 3Ph

Harmaa
Musta

VAIHE
VAIHE

Musta

VAIHE

VAIHE
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ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

Vesiliitäntä

Paine ja lämpötila

Laitteen käynnistys

 Laite tulee asentaa vesiliitäntään pätevän henkilön toimesta.
  Valuta noin 20 litraa vettä vesiliitännästä, ennen kuin kytket laitteen siihen.
  Kytke laitteeseen asennettu tuloletku vesiliitäntään, jossa tulee olla 3/8” urosliitäntä ja sulkuventtiili, ja 

kiristä se jakoavaimella.
  Käytä turvallista juomavettä, jonka kovuus on välillä 5ºfH ja 8ºfH (ranskalainen kovuusasteikko). 

Jos arvo on tämän rajan alapuolella, hydraulikomponentteihin saattaa tulla korroosiota. Jos arvo on 
tätä korkeampi, kuumavesisäiliöön kertyy enemmän kalkkia. Molemmissa tapauksissa tämä vaikuttaa 
negatiivisesti laitteen toimintaan ja kahvin laatuun.

  Yhdistä laite tarvittaessa vedenpehmentimeen tai mineralisoijaan veden kovuuden pienentämiseksi. 
Käytä laitteen lisävarustelaatikossa olevaa joustavaa letkua.

  Kytke aallotetun putken toinen pää laitteen tyhjennyskuppiin ja toinen pää asennusalueen 
päätyhjennysputkeen.

   Kuumavesisäiliön lämpötila ja paine liittyvät suoraan toisiinsa (katso kuva 01).
   Laitteeseen on asennettu painemittari, joka näyttää kuumavesisäiliön paineen. Jos laitteessa on näyttö, 

kuumavesisäiliön paine näkyy myös näytössä.

Kuumavesisäiliön paineen ja lämpötilan suhde

Paineen ja lämpötilan vakioarvot

  Avaa laitteen ulkoinen vedensyöttö.
  Kytke päävirtakytkin päälle.
   Paina juomapainiketta kunkin kokoonpanon 

ohjauspaneelissa ja odota, että niistä kustakin tulee 
jatkuvasti vettä. Näin laitteen lämmönvaihtimet 
täytetään oikein.

   Avaa höyryhana vapauttaaksesi kuumavesisäiliöön 
jääneen ilman.

   Punainen valo ilmaisee, että kuumavesisäiliö 
lämpenee. Valo sammuu, kun laite on saavuttanut 
toimintalämpötilan.

   Laite on nyt valmis käyttöön.

0.7
110

115

120

125

0.8 0.9 1 1.1 1.2

oC

BAR

Tärkeää:
 Käytä vain laitteen mukana toimitettuja letkuja. Älä koskaan käytä letkuja uudelleen.
  Varmista, että tyhjennysputki ei ole kiertynyt ja että koko putki on tyhjennysastian tason 

alapuolella.

Kuva 01
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KÄYTTÖ

Portafilter-sarja

Portafilterin asettaminen kokoonpanoon

Lukitusjousi (suodatinkuppi)

Suodatinkuppi

Portafilter-jousen asettaminen

Portafilter & suodatinkuppi 
tuplaespressoa varten (14 g)

Portafilter & suodatinkuppi 
espressoa varten (7 g)

   Korjaa sen 
asento.

   Portafilter ei 
ole kokonaan 
paikallaan.

   Kokoonpanon 
tiiviste on kulunut, 
vaihda se uuteen.

   Kohdista portafilterin kaksi 
vaakasuuntaista laippaa kokoonpanon 
aukkoihin.

   Aseta portafilter paikalleen ja kierrä sitä vastapäivään, 
kunnes kahva on kohtisuorassa laitteeseen nähden.
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Tärkeää:
Pidä portafilter aina 
kokoonpanossa, jotta 
se pysyy lämpimänä. 
Optimaalisen 
lämpötilan ylläpito 
on erittäin tärkeää 
parhaan espresson 
valmistusta varten.

  Avaa lukitus ja irrota portafilter 
kokoonpanon päästä.

   Paina kahvi alas 
kahvitampperilla.

  Aseta portafilter kokoonpanon 
päähän ja lukitse se oikeaan 
asentoon.

  Aseta yksi tai kaksi kuppia 
suuttimien alle.

  Valitse haluttu valinta 
juomapainikkeista.

  Täytä portafilterin 
suodatinkuppi 
espressojauheella (määrä 
voi vaihdella riippuen 
suodatinkupin koosta). 
Käytä parasta tulosta 
varten vastajauhettuja 
espressopapuja.

04

06

05

VAROITUS!
Älä koskaan yritä avata portafilteriä laitteen ollessa 
käytössä, koska paineistettu kuuma vesi voisi tällöin 
aiheuttaa vakavia palovammoja. Kun juoma on 
valmis, odota noin 3 sekuntia, ennen kuin irrotat 
portafilterin.

03

0201

KÄYTTÖ

Espresson suodatus
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VAROITUS!!
Älä poista höyryputkea kannusta, kun höyryhana 
on auki. Tämä saattaisi aiheuttaa vakavia 
palovammoja.

Steaming

Frothing
02

03 04

05

01

KÄYTTÖ

Maidon höyrytys ja vaahdotus

  Aseta  höyryputki valutusastian päälle 
ja avaa höyryhana muutaman sekunnin 
ajaksi, jotta kondensoitunut vesi poistuu. 
Sulje höyryhana, kun ulos tulee vain 
höyryä.

  Avaa hana uudelleen aloittaaksesi maidon lämmityksen tai 
vaahdotuksen.

  Kun maito on saavuttanut 
halutun lämpötilan, sulje hana ja 
ota kannu pois.

  Upota höyryputki kannuun, jossa on maitoa, ja 
varmista että putken pää on pinnan alla.

  Kun prosessi on valmis, aseta höyryputki valutusastian 
päälle ja avaa höyryhana muutaman sekunnin ajaksi 
puhdistaaksesi putkeen jääneen maidon.

  Sulje hana ja puhdista putken ulkopuoli kostealla 
kankaalla estääksesi suuttimen tukkeutumisen.
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KÄYTTÖ

Kuuman veden ottaminen hanasta

Käsikäyttöisellä vesihanalla varustettu laite

Automaattisella vesihanalla varustettu laite

   Aseta kannu (tai vastaava)
kuumavesiputken alapuolelle.

  Avaa kuumavesihana.

   Kun vettä on tullut haluttu määrä, 
sulje kuumavesihana.

   Aseta kannu (tai vastaava)
kuumavesiputken alapuolelle.

   Paina kuumavesipainiketta alle 
1 sekunnin ajan automaattista 
annostelua varten. Paina 
pidempään kuin 1 sekunti 
jatkuvaa valutusta varten.

   Odota, että laite lakkaa 
päästämästä vettä 
automaattisesti tai paina 
painiketta uudelleen 
lopettaaksesi kuuman veden 
päästämisen.

VAROITUS!
Älä koskaan laita käsiä ja sormia suoraan kuumavesiputken alle sen valuessa. Tästä 
saattaisi aiheutua vakavia palovammoja.
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2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

 Tarkista, että papusäiliö (2) on asennettu oikein paikalleen.

 Nosta papusäiliön kansi (1), täytä papusäiliö (2) kahvipavuilla ja sulje kansi.

 Avaa papualusta (3) asentoon, jossa kahvipavut pääsevät kahvimyllyyn.

ESPRESSOKONE SISÄÄNRAKENNETULLA KAHVIMYLLYLLÄ

Toimenpiteet ennen kahvimyllyn käynnistystä

Numero OSAN NIMI

1 Papusäiliön kansi

2 Papusäiliö

3 Papualusta

4 Kahvimyllyn säätölevy

5 Annostelulaitteen kansi

6 Annostelulaite

7
Kahvimyllyn päälle/pois-
kytkin

8 Annosteluvipu

9 Kahvitamppari

10 Jauhetun kahvin ulostulo

Kahviannoksen jauhaminen

 Aseta portafilter jauhetun kahvin ulostulon alle (10)

 Vedä vipua (8) itseesi päin kahvin annostelua varten ja vapauta sitten vipu.

 Aseta portafilter kahvitampparin (9) alle ja paina sitä ylöspäin kahvin puristamiseksi.
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Hieno
Karkea

Pienempi
Suurempi

ESPRESSOKONE SISÄÄNRAKENNETULLA KAHVIMYLLYLLÄ

Jauhatuskarkeuden säätö

Kahvin annostelun säätö

  Jos haluat hienommaksi jauhettua kahvia: 
käännä jauhatuksen säätölevyä (4) 
myötäpäivään.

  Jos haluat karkeammaksi jauhettua 
kahvia: käännä jauhatuksen säätölevyä (4) 
vastapäivään.

 Kytke kahvimyllyn pääkytkin (7) pois päältä.

 Irrota annostelulaitteen kansi (5).

 Annoksen pienentäminen:

   Käännä annoksen säätöruuvia myötäpäivään.

 Annoksen suurentaminen:

  Käännä annoksen säätöruuvia vastapäivään.

   Asenna annostelulaitteen kansi (5) takaisin 
paikalleen.

Tärkeää:
Karkeusastetta tulee säätää vain 
kahvimyllyn ollessa poiskytkettynä.



ZIRCON

25

Kahvikoneen puhdistus

Päivittäinen puhdistus

Viikoittainen puhdistus

Tärkeää:
  Laitteen parhaan suorituskyvyn, tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi sinun tulee aina 

noudattaa tämän käyttöohjeen puhdistusta ja hoitoa koskevia ohjeita.
 Kytke virtakytkin pois päältä, kun puhdistat laitteen ulkopuolta.
  Kaikki ulkopinnat tulee puhdistaa kostealla kankaalla, josta ei irtoa kuituja tai nukkaa ja joka ei 

naarmuta laitetta.
  Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, liuottimia tai rasvanpoistoaineita. Ne voisivat vaurioittaa 

laitetta. 

Tärkeää:
Seuraavat puhdistustoimenpiteet tulee tehdä kerran päivässä tai 8 tuntia edellisen kahvin 
valmistuksen jälkeen laitteen vesijärjestelmän laadun ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi:

  Suodatuskokoonpano: aseta tyhjä portafilter (ilman kahvia) kokoonpanon päähän ja päästä 
kuumaa vettä minuutin ajan.

  Höyryputki: aseta putki valutusritilän ulkopuolelle ja avaa höyryhana noin minuutin ajaksi.

  Kuumavesiputki: aseta astia kuumavesiputken alle ja avaa hana 20 sekunnin ajaksi.

  Automaattinen kuumavesiputki: aseta astia kuumavesiputken alle ja paina kuumavesipainiketta 
3sekunnin ajan aloittaaksesi, päästä vettä 20 sekunnin ajan.

 Huuhtele kokoonpano ja portafilter ilman pesuainetta (käytä vain kalvoa ja kuumaa vettä).

  Puhdista laitteen ulkopuoli kiinnittäen erityistä huomiota ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin 
osiin.

   Puhdista höyryputki ja vesihana. Varmista, että suuttimet eivät ole kokonaan tai osittain tukossa 
esimerkiksi maitojäämien takia. Jos puhdistaminen on tarpeen, varo vaurioittamasta komponentteja.

  Puhdista valutusastia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu ritilä harjalla juoksevan veden alla. 
Voit kaataa hitaasti 1 litran vettä valutusastiaan siihen ja putkiin kertyneiden kahvijäämien poistamiseksi.

 Puhdista kokoonpanon tiiviste ja ritilälevy (sivu 27).

  Puhdista suodatuskokoonpano ja portafilter tähän tarkoitetulla puhdistusjauheella (sivu 26).

PUHDISTUS JA HOITO
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Huom:
Käytä vain puhdistusjauhetta,
joka on tarkoitettu  
espressokoneiden puhdistukseen. 
Sitä on saatavissa maahantuojalta.      Osanumero: 1104162

PUHDISTUS JA HOITO

Suodatuskokoonpanon ja portafilterin puhdistus

VAROITUS!
Älä koskaan yritä irrottaa portafilteriä kokoonpanon puhdistustoiminnon aikana, koska 
paineistettu kuuma vesi voisi tällöin aiheuttaa vakavia palovammoja. Kun puhdistus on 
valmis, odota noin 3 sekuntia, ennen kuin irrotat portafilterin.

 Avaa lukitus ja irrota portafilter kokoonpanon päästä.
 Aseta puhdistuskalvo suodatinkuppiin.
 Täytä suodatinkuppi espressokoneiden puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusjauheella.
 Lukitse portafilter kokoonpanon päähän.

  Aktivoi automaattipuhdistustoiminto: kytke laite pois päältä. Paina ja pidä painettuna 2 lyhyttä 

espressoa -painiketta  puhdistettavan kokoonpanon painikepaneelissa. Kytke laite päälle 

vapauttamatta painiketta. Automaattipuhdistus käynnistyy. Vapauta painike.

Tärkeää:
Kun puhdistusprosessi on valmis, irrota portafilter ja juoksuta vettä kokoonpanon 
läpi uudelleen huuhdellaksesi kaikki jäämät pois. Toista puhdistusmenettely tällä kertaa 
ilman puhdistusainetta kaikkien puhdistusjauhejäämien poistamiseksi. Laita lopuksi 
puhdistuskalvo sopivaan säilytyspaikkaan.

Huom:
  Huuhtele kokoonpano ja portafilter päivittäin ilman pesuainetta (käytä vain kalvoa ja 

kuumaa vettä).
  Puhdista kokoonpano ja portafilter pesuaineella kerran viikossa.

i

i

Kahvikoneen puhdistukseen 
tarkoitettu pesuaine

Puhdistuskalvo
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Tiivisteen ja ritilälevyn puhdistus

Kun jauhetulla kahvilla täytetty portafilter asetetaan suodatuskokoonpanoon, sulkupintaan kertyy 
jäämiä. Jos näitä kertyy liikaa, tämä voi estää kunnollisen sulkeutumisen portafilterin ja kokoonpanon 
pään välillä. Lisäksi nämä jäämät voivat estää veden pääsyn kokoonpanon pään läpi.

Estä tämä tekemällä seuraava puhdistustoimenpide:

 Aseta puhdistuskalvo suodatinkuppiin (ilman pesuainetta).

  Aseta portafilter kokoonpanon päähän, mutta älä kiristä sitä kokonaan (portafilterin tulee olla 
löysästi kiinni).

 Paina jatkuvan juomanvalmistuksen painiketta  painikepaneelissa.

  Tee sulkemis- ja avaamisliike portafilterin ollessa paikallaan kuitenkaan sulkematta sitä. Vettä virtaa 
nyt portafilterin ympäri sulkupinnan läpi, jolloin se puhdistuu.

  Irrota portafilter kokoonpanon päästä.
  Poista kahvijäämät puhdistamalla ritilälevy ja tiiviste pehmeällä harjalla.

PUHDISTUS JA HOITO

VAROITUS!
Ole erityisen varovainen suorittaessasi tätä 
puhdistustoimenpidettä, koska tiivisteen 
puhdistukseen käytettävä kuuma vesi roiskuu 
portafilterin reunojen yli.

VAROITUS!
Älä kiristä portafilteriä kokonaan. Jos se 
on kokonaan kiristetty, korkeapaineista 
vettä voi suihkuta ulos ja aiheuttaa vakavia 
palovammoja.

Tiivisteen puhdistus

Ritilälevyn puhdistus

Ritilälevy

Puhdistamista 
vaativat kahvijäämät
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Laitteelle tehtävät lisätoimenpiteet

Laitteen säilytys

Laitteen hävittäminen

PUHDISTUS JA HOITO

   Irrota ja kiinnitä portafilter varovasti. Älä koskaan 
käytä liikaa voimaa sen sulkemiseen.

Tärkeää:
Älä laita märkiä kuppeja suoraan 
kuppitelineeseen, laitteeseen voi tippua 
vettä, mikä aiheuttaa vaurioita.

LAITTEEN SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

 Suorita kaikki tämän käyttöohjeen mukaiset puhdistustoimenpiteet.

 Irrota virtajohto ja rullaa se kasaan (tämä tulee antaa pätevän henkilön tehtäväksi).

  Irrota tuloletku laitteen vesiliitännästä ja tyhjennä kuumavesisäiliö (tämä tulee antaa pätevän henkilön 
tehtäväksi.

 Puhdista valutusritilä ja laitteen ulkopuoli.

 Peitä / pakkaa laite ja säilytä se kuivassa paikassa suojassa sääolosuhteilta.

   Jos laitetta käytetään pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen, suorita kaikki puhdistustoimenpiteet, ennen 
kuin käytät laitetta uudelleen.

 Suorita kaikki tämän käyttöohjeen mukaiset puhdistustoimenpiteet.

 Irrota virtajohto ja rullaa se kasaan (tämä tulee antaa pätevän henkilön tehtäväksi).

  Irrota tuloletku laitteen vesiliitännästä ja tyhjennä kuumavesisäiliö (tämä tulee 
antaa pätevän henkilön tehtäväksi.

 Puhdista valutusritilä ja laitteen ulkopuoli.

 Pakkaa laite ja lähetä se sertifioituun kierrätyspisteeseen.
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Aktivoi nämä toiminnot kytkemällä laite pois päältä virtakytkimestä ja kytke se sitten takaisin päälle 
pitäen samalla painettuna tarvittavaa vasemmanpuoleisten juomanäppäinten painiketta.

   1 lyhyt espresso. Salli elektroninen esihaudutus.

   1 pitkä espresso. Kytke elektroninen esihaudutus pois päältä.

   2 lyhyttä espressoa. Suorita automaattipuhdistus.

   2 pitkä espresso.      Päälle / pois vilkkuminen painiketta valot (vain MINI koneet).

1 lyhyt espresso 1 pitkä espresso

2 pitkää espressoa

Kuuma vesi / automaattinen höyry
(jos käytössä)

Ohjelmointi
Jatkuva juomanvalmistus

2 lyhyttä espressoa/
utomaattinenpuhdistus

Painiketoiminnot

Tässä on joitakin elektroniikan mahdollistamia lisätoimintoja:
 Neljän eri espressojuoman määrän säätö suodatuskokoonpanoa kohden.
 Ajastettu kuuman veden otto (jos saatavilla).
 Kuumavesisäiliön automaattinen vedenotto ja tason säätö.
 Lämmityselementin automaattinen poiskytkentä, jos vettä on liian vähän.
 Järjestelmän valvonta hälytysten kautta.
 RS-232-sarjaliittymä lukijalla ohjauspaneelin ja tietokoneen yhdistämiseksi.
 Suodatuskokoonpanojen automaattinen puhdistus.

Ohjauspaneeliin on lähtöasetuksena ohjelmoitu 4 vakiojuomaa (nämä voidaan ohjelmoida uudelleen 
halutulla tavalla) ja jatkuva valinta. Ensimmäiset neljä näppäintä (1 lyhyt espresso, 1 pitkä espresso, 
2 lyhyttä espressoa, 2 pitkää espressoa) valmistavat ohjelmoidun määrän ja lopettavat sitten 
automaattisesti, viides näppäin valmistaa juomaa jatkuvasti, kunnes käyttäjä painaa näppäintä uudelleen.

OHJELMOINTI

Huom:
Näytöllä varustetuissa laitteissa elektroninen esihaudutus on ehkä kytkettävä päälle/
pois huolto-ohjelmointivalikosta.

i

Lisäpainiketoiminnot

Jatkuvan juomanvalmistuksen painike sisältää 3 eri toimintoa (riippuen painalluksen kestosta):
Näytöllä varustetut laitteet
  Alle 1 sekunti: sallii automaattisen veden tai höyryn annostelun (vain laitteissa, joissa ei ole 

käsikäyttöisiä hanoja).
  Välillä 1 ja 8 sekuntia: sallii jatkuvan juomanvalmistuksen (paina uudelleen toiminnon 

poiskytkemiseksi).
  Yli 8 sekuntia: siirtyminen kahvin annostelun ohjelmointivalikkoon (katso alla).

Laitteet, joissa ei ole näyttöä
 Alle 4 sekuntia: sallii jatkuvan juomanvalmistuksen (paina uudelleen toiminnon poiskytkemiseksi).
 Yli 4 sekuntia: siirtyminen kahvin annostelun ohjelmointivalikkoon (katso alla).
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Kahvin annostelun ohjelmointi

OHJELMOINTI

i

Tässä osiossa selostetaan, miten juomapainikkeiden kautta annosteltavat juomat ohjelmoidaan.

Huom:
Vasemmanpuoleisten (edestä päin katsottuna) juomapainikkeiden toimintojen 
ohjelmointi asettaa automaattisesti juomien tilavuudet kaikille muillekin 
juomapainikkeille. Tämä koskee vain vasemmanpuoleisia juomapainikkeita. Muiden 
juomapainikkeiden ohjelmointi koskee vain valittuja toimintoja.

Tärkeää:
Käytä tuoreella kahvilla täytettyä portafilteriä kaikille ohjelmoitaville uusille annoksille.

  Paina jatkuvan juomanvalmistuksen painiketta  4 sekunnin ajan laitteissa, joissa ei ole näyttöä, ja 

8 sekunnin ajan näytöllä varustetuissa laitteissa. Jatkuvan juomanvalmistuksen painike vilkkuu. Näytöllä 
varustetuissa laitteissa kaikki juomapainikkeiden valot syttyvät.

  Paina sitä juomanvalmistuspainiketta, jonka haluat ohjelmoida: 1 lyhyt espresso, 1 pitkä espresso, 
2 lyhyttä espressoa tai 2 pitkää espressoa. Painetun painikkeen valo ja jatkuvan juomanvalmistuksen 
painikkeen valo jäävät palamaan.

  Kokoonpano alkaa valmistaa kahvia. Kun kupissa on haluttu määrä, paina valittua painiketta uudelleen 
lopettaaksesi juoman valmistuksen. Tämä tilavuusasetus tallennetaan. Näytöllä varustetuissa laitteissa 
uudelleen ohjelmoitujen annostelupainikkeiden valot eivät pala.

   Toista tämä menettely kaikille juomavalinnoille, jotka haluat ohjelmoida uudelleen.

Jos sinun tarvitsee ohjelmoida uudelleen vain yksi juomavalinta, noudata yllä olevia vaiheita ja ohjelmoi 
vain tämä vaihtoehto. Kaikki muut vaihtoehdot pysyvät ennallaan (lähtöasetukset).
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Valmiustila (pois)Päällä

+       - 

OK

Laitteen tila

Näytöllä varustetuissa laitteissa on seuraavat lisätoiminnot:

 Automaattinen päivittäinen päälle/pois-ajastin (valmiustoiminto).

 Kellon asetukset (nykyinen aika ja päiväys).

 Promootionäyttö.

 Valmistettujen kahvien/haudutusten määrä.

 Digitaalinen kuumavesisäiliön lämpötilan näyttö ja ohjaus.

 PID-teknologiaan perustuva kuumavesisäiliön lämpötilan säätö.

 Ohjelmoinnin ja asetusten ohjejärjestelmä.

 Visuaalinen vedenpehmentimen regeneroinnin hälytys.

 Näytön kielen valinta.

OHJELMOINTI NÄYTÖN AVULLA

Kahvikoneella on 3 mahdollista tilaa:

 Päällä:
  Laite on toiminnassa ja käyttövalmis. Tämä on laitteen normaalitila virran 

kytkemisen jälkeen (katso kuva 04).

 Valmiustila:
  Virtakytkin on päällä, mutta näytössä näkyy “OFF” (katso kuva 05). Tämä 

tarkoittaa, että laite on energiansäästötilassa. Tähän tilaan siirrytään 
vain laitteen ollessa päällä. Siirry tähän tilaan painamalla jatkuvan 

juomanvalmistuksen painiketta  ja painamalla samanaikaisesti 2 

lyhyttä espressoa -painiketta  . Poistu tästä tilasta ja kytke 

laite takaisin päälle painamalla 2 lyhyttä espressoa -painiketta  

uudelleen.

 Pois:
 Kahvikone kytketään pois päältä virtapainikkeesta.

fig. 04

fig. 05

XXXºC      hh:mm

SELECT DOSES

OFF      hh:mm
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  Aseta kello painamalla 2 lyhyttä espressoa -painiketta   kun viesti 

“Set clock” näkyy näytössä.

  Tuntiarvo alkaa vilkkua. Lisää/vähennä arvoa painamalla painikkeita 1 lyhyt 

espresso  ja 1 pitkä espresso   (katso kuva 08).

  Kun haluttu arvo saavutetaan, hyväksy se painamalla 2 lyhyttä espressoa 

-painiketta   .

   Minuuttiarvo alkaa nyt vilkkua. Lisää/vähennä arvoa painamalla painikkeita 1 

lyhyt espresso   ja 1 pitkä espresso   .

   Kun haluttu arvo saavutetaan, hyväksy se painamalla 2 lyhyttä espressoa 

-painiketta   .

  Aseta viikonpäivä samalla tavalla (  ,   ja  ).

Kun olet asettanut arvot, paina 2 lyhyttä espressoa -painiketta  
siirtyäksesi Auto On/Off -valikkoon.

  Kun laite on päällä, paina jatkuvan juomanvalmistuksen painiketta   

   vasemmanpuoleisissa juomapainikkeissa ja pidä sitä painettuna (yli 8 
sekunnin ajan), kunnes annostelun ohjelmointivalikko näkyy näytössä. 
Kaikkien juomapainikkeiden valot syttyvät ja jatkuvan juomanvalmistuksen 
painikkeen valo vilkkuu. Näyttö on kuvan 06 mukainen

  Pidä jatkuvan juomanvalmistuksen painike  painettuna, kunnes 

valikossa näkyy valinta “Set clock” (katso kuva 07).

Tällä tavalla siirryt toiselle valikkotasolle.

Kellon asettaminen: tunnit, minuutit ja päivä

OHJELMOINTI NÄYTÖN AVULLA

Siirtyminen toiselle valikkotasolle

Kuva 06

Doses setting
Select within 30s

Kuva 07

Set clock

Kuva 08

Clock adjust 

 hh:mm   Day
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  Kun olet hyväksynyt “Set clock” -valikossa tehdyt muutokset, painikkeen 

2 lyhyttä espressoa  painaminen siirtää sinut laitteen Auto On/Off 

-ohjelmointivalikkoon (katso kuva 09).

   Muuta Auto On/Off -aikaa lisäämällä/vähentämällä arvoja (tunnit) painikkeilla 

1 lyhyt espresso  ja 1 pitkä espresso  arvojen vilkkuessa. Kun 

haluttu arvo on saavutettu, paina 2 lyhyttä espressoa -painiketta  

sen hyväksymiseksi. Aseta minuuttiarvot samalla tavalla(  ,   ja 

 ).

  Siirry laskurivalikkoon siirtymällä toisen valikkotason alkuun (katso kuva 
07).

   Paina hetkellisesti jatkuvan juomanvalmistuksen painiketta   
näyttääksesi “Counters” -valinnan (katso kuva 12).

Laitteessa on seuraavat 4 laskuria:
  Litraa: laitteesta päästettävä vesimäärä (indikaattori, jota käytetään 

kalkinpoiston huoltojaksoissa)
 Huolto: valmistettujen kahvijuomien määrä (indikaattori huoltoa varten).
 Valmistettujen kahvien/haudutusten määrä.
 Valmistettujen kahvijuomien määrä painiketta kohden.

Huom:
Lähtöasetuksena tämä asetus on: On: --------- (tarkoittaa, että toiminto on pois päältä).
Toiminto voidaan kytkeä päälle asettamalla arvoksi mikä tahansa muu kuin ---------. Jätä tämä 
toiminto pois päältä painamalla 2 lyhyttä espressoa -painiketta  valitun arvon ollessa -------.

Huom:
Lähtöasetuksena tämä asetus on: On:  - - : - -  (tarkoittaa, että toiminto on pois päältä).

Toiminto voidaan kytkeä päälle asettamalla arvoksi mikä tahansa muu kuin - - : - -. Jätä tämä 

toiminto pois päältä painamalla 2 lyhyttä espressoa -painiketta  valitun arvon ollessa - - : 
- -.

  Kun Auto Off -aika vilkkuu, lisää/vähennä arvoja painikkeilla 1 lyhyt espresso 

 ja 1 pitkä espresso  arvojen vilkkuessa. Kun haluttu arvo on 

saavutettu, paina 2 lyhyttä espressoa -painiketta   sen hyväksymiseksi.

  Minuuttiarvot alkavat vilkkua. Aseta myös nämä arvot yllä kuvatulla tavalla  

(  ,  , ja  ). Kun olet hyväksynyt ajan, seuraava valikko 

näkyy näytössä.

  Jos Auto On/Off on päällä, voidaan asettaa myös päivä, jolloin laite ei 
kytkeydy automaattisesti päälle. Tämä valinta ei ole näkyvissä, jos Auto On/
Off on poissa päältä.

  Aseta päivä, jolloin laite ei kytkeydy päälle (katso kuva 11) lisäämällä/

vähentämällä arvoja painikkeilla 1 lyhyt espresso   ja 1 pitkä 

espresso  . Kun haluttu arvo on saavutettu, paina 2 lyhyttä espressoa 

-painiketta  sen hyväksymiseksi.

Auto On/Off

Laskurit

OHJELMOINTI NÄYTÖN AVULLA

Kuva 12

Counters

Kuva 09

Auto On/Off
    On: hh.mm

Kuva 10

Kuva 11

Closed On
Day

Auto On/Off
    Off: hh.mm

i

i
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VIESTIT JA HÄLYTYKSET

Häiriö virtausmittarissa X /
Virtaushäiriö havaittu laskurissa X

Flow meter
Gr. X

Tarkista, että laitteeseen tulee vettä.
Time-out alarm
Boiler filling up

Lämpötila-anturin häiriöProbe unconnect 

Huolla laite.
Hälytyksen poiskytkentä ja laskurin nollaus:

Kytke laite pois päältä. Paina samanaikaisesti painikkeita 1 lyhyt 

espresso  ja 1 pitkä espresso  ja pidä niitä 

painettuina. Kytke laite päälle.

Service
999999999

Regeneroi suodatin.
Hälytyksen poiskytkentä ja laskurin nollaus:

Kytke laite pois päältä. Paina samanaikaisesti painikkeita 2 lyhyttä 

espressoa   ja 2 pitkää espressoa  ja pidä niitä 

painettuina. Kytke laite päälle.

Change filter
999999999

  Jos kuumavesisäiliön täyttöaika ylittää ohjelmoidun ajan (2 minuuttia), kaikkien juomapainikkeiden valot 
vilkkuvat ja laite kytkeytyy pois päältä. Kytke se takaisin toimintaan kytkemällä laitteen virtakytkin pois 
päältä ja takaisin päälle.

  Jos elektroninen ohjauspaneeli ei vastaanota pulssia virtausmittarilta (kahvi on liian hienoa tai 
virtausmittarissa on häiriö) 5 sekunnin kuluessa siitä, kun jotakin espressopainiketta on painettu, valitun 
annoksen valo alkaa uudelleen vilkkua. Sammuta se painamalla annostelupainiketta uudelleen.

 Lisäturvatoimenpiteenä kaikissa annosteluasetuksissa pisin valmistusaika on 5 minuuttia.
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VIANMÄÄRITYS

KAHVINJAUHATUKSEN ONGELMAT

Kahvin valmistus on erittäin nopeaa:
Kahvi jauhetaan liian karkeaksi. Säädä kahvin 
jauhatusasetusta.

Kahvin valmistus on erittäin hidasta:
Kahvi jauhetaan liian hienoksi. Säädä kahvin 
jauhatusasetusta.

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU

Laite ei käynnisty

Pistoketta ei ole kytketty oikein 
pistorasiaan

Tarkista, että pistoke on 
kytketty oikein ja pistorasia on 
toiminnassa.

Ylikuormitussuoja ja/tai 
differentiaalinen ylivirtasuoja on 
kytketty irti.

Tarkista, että ne on kytketty 
päälle.

Johto ja/tai pistoke on 
vaurioitunut.

Kutsu huoltohenkilö vaihtamaan 
ne.

Höyryputkesta ei tule 
höyryä

Höyryputkessa on maitotukos
Puhdista putki ja irrota 
tarvittaessa suutin ja poista 
tukos neulalla.

Laitteen alta löytyy vettä Tyhjennysputki on tukossa. Puhdista tyhjennysputki.

Seuraavat tarkastukset voidaan tehdä käyttäjien toimesta, kun laite on kytketty pois päältä ja irrotettu 
virtalähteestä. Kaikkien muiden laitevikojen kohdalla laite tulee irrottaa virtalähteestä ja ottaa välittömästi 
yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

KALKIN AIHEUTTAMAT HÄIRIÖT

Kahvi ei valmistu oikeassa lämpötilassa:
Lämmönvaihtimen poistoputket ovat kalkin 
tukkimia.

Suodatuskokoonpanosta ei tule vettä: Vesijärjestelmä on kalkin tukkima.

90 % vioista johtuu kahvikoneen sisään kerääntyneestä kalkista (koska vettä ei ole 
pehmennetty). Huolla vedenpehmennin säännöllisesti näiden vikojen välttämiseksi.



Jälleenmyyjäsi

TEKNINEN TUKI
Ota yhteys toimittajaasi

Jotta takuu pysyy voimassa, laitteen huollossa tulee noudattaa antamiamme ohjeita, 
asianmukaisiin varotoimenpiteisiin tulee ryhtyä ja mahdollinen takuuvaatimus tulee 
tehdä viivytyksettä.
Kyseessä olevia laitteita ei saa käyttää niiden odottaessa huoltoa, jos on olemassa 
pienikin vaara vaurion tai vian pahentumisesta.
Takuu ei kata kulutustarvikkeita kuten lasitavaraa, normaalia ylläpitoa kuten 
suodattimien puhdistusta eikä veden epäpuhtauksista, kalkista tai väärien jännitteiden 
ja paineiden tai väärien vesimäärän asetusten käytöstä aiheutuneita vikoja.
Takuu ei kata laitteen virheellisestä käsittelystä ja käytöstä aiheutuneita vaurioita tai 
vikoja.

www.creminternational.com


