
FLEXA 85E KÄYTTÖOHJEET
LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN:
Täytä laitteen takaosassa oleva vesisäiliö. Suosittelemme täyttämään 
säiliön ottamalla sen pois laitteen sisältä, jotta vettä ei roisku veden 
pinnan tunnistavalle
kortille. (Laitteen sisällä)
Aseta vedensuodattimet takaisin vesisäiliöön. 
Varmista, ettei letkut jää
puristuksiin laitteen ja säiliön väliin. Katso myös etteivät letkut mene
nostokahvan yli säiliöön. Tällöin ne eivät yllä veteen kun vesi 
vähenee vaikka laite tunnistaisi vettä olevan vielä riittävästi. 
Käynnistä laite nyt virtakatkaisijasta.
Laite saattaa aloittaa ”pörisemään” mikäli se tarvitsee vettä ennen 
lämmittämistä.
Laiteen näppäimistössä pitäisi tämän jälkeen vilkkua punainen 
valo joka tarkoittaa, että laite lämmittää vettä. 
Näppäimet eivät vielä reagoi. Kun painemittari näyttää noin yhtä 
baaria (noin 20min.)on laite käyttövalmis.

KÄYTTÖ:
Aseta kahvikapseli kahvaan ja paina näppäimistöstä kuppisymbolista vesi päälle. Mikäli kahvasta tulee pelkkää vettä täytyy kahva 
kiristää laitteeseen kovemmin, jotta vesi puristuu kapselista läpi, eikä pääse kiertämään sitä.
Vasemmalla mekaaninen vipu höyrylle ja oikealla teevedelle. Teeveden käyttöä kannattaa välttää ennen höyrytystä, koska tämä saa 
hetkelliseti höyrypaineen heikkenemään.

LAITTEEN PESU:
Täytä laitteen vesisäiliö ja tyhjennä tippa-astia ennen grupon pesua. Aseta pesutabletti kahvaan ja laita kahva takaisin laitteeseen.
Paina näppäimistön kumpaa tahansa kahviannos näppäintä. Kahvasta tulee pesuainevettä ulos ja aina kun annos katkeaa menee 
pesuaine annosventtiilin kautta tippa-astiaan pesten annosventtiilin.
Vesiannoksen jälkeen kuluu noin viisi sekuntia, jonka jälkeen laite naksahtaa hieman ja nyt voit painaa kahviannosnäppäimestä 
uuden pesuainevesiannoksen.
Toista toimenpide kymmenen kertaa. Noin viiden kerran jälkeen pesuainetabletti on
kulunut pois ja seuraavat viisi kertaa laite tarvitsee huuhdellakseen grupon ja annosventtiilin.
Pesuainetablettitilaus: huolto@kahvilaitehuolto.�

VIANETSINTÄ:
� � �� � �� ��ö� � �ä/� � � � � � �� � � �ä� �Varmista, ettei vesisäiliön letkut ole puristuksissa tai mene säiliön nostosangan yli
jolloin ne eivät yllä veteen asti. Poista vesisäiliö laitteesta ja kurota katsomaan vesisäiliön kaukaloon laitteen sisälle.
Etuseinässä on vasemmassa reunassa pieni punainen nuppi(ylikuumennussuoja). Mikäli laite ei ole jostain syystä saanut vettä ja on 
ylikuumentunut. Nuppi ponnahtaa ylös katkaisten lämmityksen. Paina nuppi takaisin sisään. Aseta vesisäiliö sekä letkut ja
odota 20 minuuttia laitteen lämpeämistä. 
� � � � � �� � � � � �� � � �� � �� � � � �� � �� � � ��ä� � �ö� �ä� � �� � � �ä� �Mikäli laitteen vesisäiliö on täytetty kannulla kaataen on vettä saattanut roiskua 
veden pinnan tunnistavalle kortille. Kortti sijaitsee vesisäiliön kaukalon etuseinämässä.
Korttia voi kuivata kuivalla pyyhkeellä painelemalla. Älä hankaa korttia.
� � � � �� � �  � � � �� ää�ä� ��  �  �� � � �/�� � � �� � �  � � � � � � 
� ��  �� � � �
Laita kahvikapseli valmiiksi kahvaan ja ota mitta/kuppi josta näet oikean annoskoon.
Sammuta laite päävirtakatkaisijasta (painemittarin vieressä)
Paina ja pidä kahviannospainikenäppäintä painettuna samalla käynnistäen laite
virtakatkaisijasta. Näppäimen merkkivalo alkaa hetken kuluttua vilkkua jolloin
näppäimen voi vapauttaa. Näppäin on nyt ohjelmoitavissa kymmenen sekunnin ajan. Paina näppäintä kerran
(älä pidä painettuna)ja kahvia tulee kunnes painat näppäintä uudelleen. Kahvin tulo
katkeaa ja vilkkuminen loppuu. Ohjelmoitu määrä jää muistiin ja laite on taas
normaalitilassa.
� � � � �� � � � �� � �� � �� � ��  � � � �
Voit kokeilla ottaa vesisäiliössä olevan vedensuodattimen pois vetämällä vain
kumiletkun irti suodattimesta ja laittamalla letkun pään veteen.
Jos kahvivesi tulee nyt paremmin. Tarvitsee laitteeseen tilata uudet vedensuodattimet
osoitteesta: huolto@kahvilaitehuolto.�
Voitte myös toki olla yhteydessä puhelimitse akuuteissa tapauksissa: 050 44 21 251


