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Hyvä asiakas,
Sydämelliset onnittelumme ja kiitokset, että olette valinneet Nuova Simonelli-laatutuotteen. Jotta teillä olisi
mahdollisimman paljon hyötyä laitteestanne, lukekaa käyttöohje läpi huolellisesti ennen käyttöä, ja
huomioikaa turvallisuusohjeet. Säilyttäkää nämä käyttöohjeet, jotta voitte hyödyntää niitä myöhemminkin.
Laitteen tehdastakuu (1 vuosi ostohetkestä) raukeaa, mikäli laitetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti.
Valmistaja ja maahantuoja eivät ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu muusta kuin tässä käyttöohjeessa
kuvatusta asennuksesta, käytöstä tai kuvatuista hoitotoimenpiteistä. Takuu ei myöskään kata laitteen
normaaleja kuluvia osia. Kaikki käyttötarkoituksen vastaiset toimenpiteet ovat ehdottomasti kiellettyjä. Älä
tee laitteeseen teknisiä muutoksia.
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1. Perustiedot
1.1 Turvallisuusohjeet
-

Käyttövirran ja verkkovirran tulee ehdottomasti olla yhdenmukaiset.

-

Laitetta ei saa käyttää, mikäli johto tai pistoke on vaurioitunut.

-

Virtajohtoa ei saa laittaa kosketuksiin kuumien tai terävien osien tai öljyn kanssa.

-

Laitteessa ei saa tarpeettomasti pitää virtaa päälle kytkettynä. Mikäli laite on pitkään käyttämättä,
pistoke tulee irrottaa pistorasiasta.

-

Pistoketta ei koskaan saa irrottaa pistorasiasta johdosta tai laitteesta vetämällä.

-

Sijoita laite tasaiselle ja tukevalle alustalle ja käytä sitä vain sisätiloissa.

-

Laitetta ei saa koskaan laittaa kuumalle alustalle eikä avotulen läheisyyteen.

-

Mahdollisen tulipalon sammuessa käytä ainoastaan hiilidioksidisammutinta.

-

Laitteeseen jää aina hieman vettä. Älä käytä laitetta ulkona tai tiloissa, joissa on pakkasta.

-

Käytä aina raikasta vettä, muut nesteet saattavat vahingoittaa laitetta.

-

Varmista, että papusäiliöihin laitetaan vain kahvipapuja. Ylimääräiset esineet säiliöissä voivat rikkoa
laitteen.

-

Papusäiliöiden välissä olevaan annosteluluukkuun saa laittaa vain jauhettua kahvia ja pesun
yhteydessä kahvipuhdistustabletteja.

-

Laitetta ei saa upottaa veteen. Älä koskaan pese laitetta tai sen osia tiskikoneessa.

-

Pidä lapset poissa laitteen lähettyviltä.

-

Laitetta saa käyttää vain sen alkuperäiseen tarkoitukseen.

-

Huollon saa suorittaa vain maahantuojan valtuuttama huoltoliike. Ei-valtuutetulla huoltoliikkeellä
tehdyt korjaukset eivät oikeuta mahdollisten vahinkojen korvaamiseen. Tällöin myös takuuehdot
raukeavat. Sähkölaitteita saa korjata vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Asiattomista
korjauksista voi käytössä aiheutua vaaratilanteita! Mikäli laitetta on korjattu tai huollettu
epätarkoituksenmukaisesti tai väärin, mahdolliset vahingot eivät oikeuta vahinkojen korvaamiseen.

1.2 Tekniset tiedot
Valmistusmaa:
Sähköliitäntä:
Teho:
Leveys:
Korkeus:
Syvyys:
Paino:
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1.3 Tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet
Puly kahvinpuhdistustabletti (tilauskoodi 800133)
Puly puhdistusneste maidolle (tilauskoodi 800136)
Tilaukset puhelimitse 020 737 0007, sähköpostitse professional.tarviketilaukset@paulig.com tai
webshopimme kautta osoitteessa www.pauligprofessional.fi.
Huolto ja tekninen neuvonta puh. 020 737 0005, e-mail professional.huolto@paulig.com

2. Laitteen käyttö
2.1 Käyttöpaneeli

1. Annospainike
Annosvalintanäppäimet kuudelle juomavaihtoehdolle.
2. Ohjelmavalikon näppäimet ja virtapainike
3. Kuuman veden annospainike
Paina näppäintä aloittaaksesi kuuman veden annostelu. Paina näppäintä uudelleen kun
haluttu määrä on saavutettu. Laite lopettaa annostelun automaattisesti 160 ml:n jälkeen
4. Manuaalisen maidonvaahdottimen aktivointi
Paina näppäintä aloittaaksesi höyrytyksen. Lopeta höyrytys painamalla näppäintä uudelleen.
5. Kofeiinittoman kahvijauheen käyttöpainike
Aktivoimalla tämän toiminnon voit käyttää erillistä jauhettua kahvia syöttämällä sitä
papusäiliöiden välissä olevasta luukusta.
6. Virtakytkin
Pidä kytkintä pohjassa muutaman sekunnin ajan käynnistääksesi ja sammuttaaksesi laitteen.
7. Pesunäppäin
Pidä näppäintä pohjassa muutaman sekunnin ajan aloittaaksesi automaattisen pesuohjelman.
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8. Pavun vaihto
Painamalla tätä näppäintä voit valita kummasta papusäiliöstä kahvi valmistetaan.
9. Maitovaahdon painike
Pidä näppäintä pohjassa annostellaksesi kuumaa maitoa annostelijanokasta.

2.2. Laitteen käynnistäminen ja täyttäminen
-

Kytke laitteeseen virta pitämällä virtakytkintä pohjassa muutaman sekunnin ajan.

-

Mikäli käytössäsi on laitteen vesitankillinen versio, nosta vesitankki pois laitteesta ja täytä
tuoreella, kylmällä vedellä. Laita säiliö takaisin laitteeseen niin, että säiliön etiketti osoittaa
kohti laitteen etureunaa.

-

Kytke maitojääkaappiin virta jääkaapin pohjasta löytyvällä virtakytkimellä. Avaa jääkaapin
ovi ja täytä maitosäiliö kylmällä maidolla. Laita maitoletku maitoastiaan ja sulje jääkaapin
ovi.

-

Avaa papusäiliöiden kannet ja täytä säiliöt tarvittavalla määrällä kahvipapuja.
Suosittelemme täyttämään pavut noin yhden päivän tarpeeseen, sillä kahvi säilyy tuoreena
paremmin alkuperäispakkauksessaan. Jos käytössä on sekä suodatinkahvi- että
espressopapu, suodatinkahvi täytetään vasempaan ja espresso oikeaan säiliöön. Sulje
papusäiliöiden kannet.

2.3 Tuotteiden valmistaminen
-

Aseta kuppi annostelijanokan alle ja valitse haluamasi tuote kuudesta annospainikkeesta.
Jos haluat vaihtaa tuotteelle käytettävää papua, paina ennen valintaa pavun
vaihtonäppäintä.
Jos valmistat kahvia jauhetusta kahvista, syötä ensin yhteen
annokseen tarvittava kahvimäärä (n. 10 g) ja paina kofeiinittoman kahvijauheen painiketta
ennen annoksen valintaa. Kun tuote on valmis, laite palaa perustilaan.

-

Voit valmistaa maitovaahdon joko käsin tai laitteen automaattisella maidonvaahdottimella.
Laitteeseen ohjelmoidut annokset Cappucino, Latte ja Macchiato valmistavat maidon
automaattisesti. Voit annostella pelkkää automaattisesti vaahdotettua maitovaahtoa
painamalla maitovaahdon näppäintä
pohjassa.

-

Jos haluat vaahdottaa maidon manuaalisella vaahdottimella, kaada maitoa
vaahdotusastiaan, annostele höyryä höyryputken aktivointipainikkeella ja työnnä
höyryputken pää maitoastiaan. Höyrytä maitoa kunnes maidon koostumus on sopiva. Pyyhi
höyryputki puhtaalla liinalla vaahdotuksen jälkeen. Varoitus! Vesihöyry ja höyrytysputki
ovat kuumia ja saattavat aiheuttaa palovammoja. Käsittele höyryputkea varoen ja ota aina
kiinni putken lämpösuojatusta kumiosasta.

-

Voit annostella kuumaa vettä kuuman veden annospainikkeella. Kuuma vesi annostellaan
erillisestä annosteluputkesta suoraan annospainikkeen alapuolella.

3. Laitteen puhdistaminen
3.1 Laitteen päivittäinen puhdistus

1. Avaa laitteen ovi. Harjaa irtokahvit pois laitteen sisältä. Sulje ovi ja kytke laite päälle virtapainikkeesta.
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2. Tyhjennä laitteen maitosäiliö ja huuhtele astia vedellä. Täytä säiliö vedellä ja 20 ml
Puly Milk puhdistusnesteellä. Laita maitoletkut säiliöön ja säiliöt takaisin
jääkaappiin. Aseta laitteen mukana tullut puhdistuskannu annostelijan alle.
3. Käynnistä pesuohjelma pitämällä
pesunäppäintä pohjassa
muutaman sekunnin ajan.
4. Laite pyytää puhdistusohjelman käynnistyessä kahvijärjestelmän puhdistusainetta.
Voit ohittaa tämä kohdan päivittäisen puhdistuksen aikana painamalla
pesupainiketta. Huom! Kahvijärjestelmän pesutablettia on käytettävä vähintään
kerran viikossa. Maitojärjestelmän puhdistusnestettä on käytettävä päivittäin.
5. Kun laite ilmoittaa ”Rinse”, kaada maitosäiliön puhdistusliuos pois ja huuhtele
säiliö. Täytä säiliö huuhtelun jälkeen puhtaalla vedellä. Aseta maitoletkut takaisin
säiliöön ja laita säiliö takaisin jääkaappiin.
Paina puhdistuspainiketta
jatkaaksesi puhdistusohjelmaa.
6. Puhdistusohjelma on päättynyt, kun laite palaa takaisin käyttötilaan. Puhdista
maitosäiliö sekä pesuastia tiskiharjalla käyttäen lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
7. Avaa laitteen ovia ja puhdista harjalla yläsihti. Sulje ovi.
8. Irrota laitteen tippa-allas ja puruastia. Tyhjennä ja puhdista astiat. Laita puruastia
ja tippa-allas takaisin laitteeseen.
9. Sammuta laite ja jääkaappi virtakytkimistä.
10. Pyyhi maitoletku, jääkaappi ja koneen ulkopinnat kostealla, puhtaalla liinalla. Jätä
maitojääkapin ovi yöksi auki, jotta jääkaappi kuivuu paremmin.
3.2. Laitteen viikottainen puhdistus

1. Suorita kaikki päivittäisen puhdistuksen kohdat 1-3
2. Laite pyytää puhdistusohjelman käynnistyessä kahvijärjestelmän puhdistusainetta.
Annostele pesutabletti laitteeseen papusäiliöiden välissä olevasta luukusta. Laite
käyttää 0,5g pesutabletteja. Mikäli käytössänne on 1g pesutabletteja, voit puolittaa
tabletin ennen käyttöä. Paina
pesunäppäintä.
3. Suorita päivittäisen puhdistuksen kohdat 5-10.

6. Järjestelmän ilmoitukset ja huollontarve
Vikailmoitus

Ratkaisu

”MACHINE READY DRAWER FULL”

Laitteen puruastia on täynnä. Tyhjennä
puruastia ja aseta astia takaisin
laitteeseen.

“MACHINE READY DRAWER OUT”

Puruastia ei ole paikoillaan. Varmista,
että puruastia on asetettu oikein laitteen
sisään.

”MACHINERY OFF
FRONT PANEL OPEN”

Laitteen ovi on auki. Sulje ja lukitse ovi.
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“CLEAN WARNING”

Laitteen pesuohjelmaa ei ole tehty. Suorita puhdistus.

”MILKCLEANWARNING”

Laitetta ei ole puhdistettu tarpeeksi pian edellisen
maitotuotteen annostelun jälkeen. Suorita
maitojärjestelmän puhdistus.

”PLEASE DECALCIFICATION”

Laitteen kalkinpoistoväli on täyttynyt. Ota yhteys
huoltoon.

”REFILL WATER TANK”

Tarkista että vesisäiliössä on vettä ja että vesisäiliö on
kunnolla paikoillaan. Nosta tarvittaessa säiliö ulos ja
aseta se uudelleen paikalleen.

”FLOWMETER ERROR”

Tarkista, että vesisäiliö on kunnolla paikoillaan.
Mikäli vesitankki on ollut huonosti paikallaan, ota
laitteesta yksi annos kuumaa vettä.
Puhdista laitteen yläsihti tarvittaessa harjalla.

”BOILER FILLING”

Tarkista, onko vesisäiliö kunnolla paikoillaan. Nosta
tarvittaessa säiliö ulos ja aseta se uudelleen
paikalleen.

Anna ammattilaisen suorittaa kaikki korjaustyöt. Mikäli epäilet laitteessa olevan vikaa (tai mikäli
laite vahingoittuu, esim. putoaa), kytke laite irti verkkovirrasta ja vesijohtoverkosta, ja ota yhteys Oy Gustav
Paulig Ab:n valtakunnalliseen huoltonumeroon 020 737 0005. Ainoastaan maahantuojan valtuuttama
huoltoteknikko saa korjata ilmenneet viat. Valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa muun kuin valtuutetun
henkilön tekemistä huoltotoimenpiteistä.
Mikäli toteatte, että laitteessa esiintyy häiriöitä, jotka johtuvat aine- tai valmistusvioista,
ottakaa yhteys Oy Gustav Paulig Ab:n huoltoon p. 020 737 0005 tarkistusta varten,
sitoudumme korjaamaan vuoden aikana ostopäivästä lukien ilmenneet viat veloituksetta.
Takuu ei kuitenkaan koske
 vahinkoja, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta ja/tai sopimattomasta käytöstä
 osia, jotka joku muu kuin maahantuoja tai hänen valtuuttamansa huoltoliike on vaihtanut
 käytössä kuluvia osia
 välillisiä vahinkoja tai muita näihin verrattavia kustannuksia
 laitteen puhdistamista
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