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Mahdolliset LED-yhdistelmät

LED (punainen)

LED (keltainen)

Päällä Pois päältä Pois päältä Standby-tila

Päällä Pois päältä Päällä Tuotepakkaus tyhjä

Päällä Päällä Pois päältä Veden lämpötila (liian) alhainen

Päällä Päällä Päällä Veden lämpötila (liian) alhainen
Tuotepakkaus tyhjä

Vilkkuu Pois päältä Pois päältä Tarkista näytön ilmoitus
Laite toimii

Vilkkuu Pois päältä Vilkkuu Tarkista näytön ilmoitus
Annostelu katkaistu

Vilkkuu Päällä Vilkkuu Tarkista näytön ilmoitus
Annostelu katkaistu
Veden lämpötila (liian) alhainen

Vilkkuu Pois päältä Päällä Tarkista näytön ilmoitus
Annostelu katkaistu
Tuotepakkaus tyhjä

Vilkkuu Päällä Pois päältä Tarkista näytön ilmoitus
Annostelu katkaistu
Veden lämpötila (liian) alhainen

Vilkkuu Päällä Päällä Tarkista näytön ilmoitus
Annostelu katkaistu
Veden lämpötila (liian) alhainen
Tuotepakkaus tyhjä

Merkitys

Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot

LED (vihreä)

LED (punainen)



Käyttöohje Cafitesse 400 - Näytön ilmoitukset

Ilmoitus Mahdollinen syy Mahdollinen toimenpide

Err 5

Code 8

Err 9

Err 10

Err 11

Err 12

Err 13

Err 14

Err 15

Err 21

Err 23

Muut
viat

CLEAN

FLUSH

SANIT

Väärä tuotepakkauksen
lämpötila

Kylmätilan kansi on
auki

Kylmätila on parhaillaan
puhdistuksessa

Laite on liian lähellä
seinää

Tuotepakkaus on
jäätynyt

Yhdistelmäkouru väärin
asennettu/ likainen

Vasen sekoitin toimii
huonosti

Oikea sekoitin toimii
huonosti

Yhdistelmäkouru väärin
asennettu tai sitä ei
ole asennettu ollenkaan.

Odota n. 5 tuntia. Vika
korjautuu itsestään

Sulje kylmätilan kansi

Odota n. 30 minuuttia.
Vika korjautuu itsestään.

Tarkista etäisyys seinästä
(vähintään 50mm)

Sulata tuotepakkaus
jääkaapissa

Paina tilapainiketta

Puhdista yhdistelmäkouru
tai asenna oikein

Pyöritä juoksupyörää käsin

Huuhtele

Asenna yhdistelmäkouru
oikein

Vesihana ei ole auki Avaa vesihana ja kytke
virtapainike päälle

Suorita päivittäinen puhdistus
(katso käyttöohjetta)

Suorita viikottainen
puhdistus (katso käyttöohjetta)

Err 19

Ota tarvittaessa
yhteys huoltoon

Ota tarvittaessa
yhteys huoltoon

Ota tarvittaessa
yhteys huoltoon

Ota tarvittaessa
yhteys huoltoon

Ota tarvittaessa
yhteys huoltoon

Ota tarvittaessa
yhteys huoltoon

Ota tarvittaessa
yhteys huoltoon

Ota tarvittaessa
yhteys huoltoon

ei ole

ei ole

ei ole

kyllä

kyllä

kyllä
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Laitteen osat

Huoltopaneeli

Huolto-

painikkeet

  Näyttö LED PÄÄLLÄ/POIS Avainkytkin Huuhtelupainike,

           -merkkivalo    virtapainike oikea

Tilapainike

Huuhtelupainike,

vasen

Kylmätilan kansi

LED-merkkivalot

Annostelu-merkkivalo

Suodatinkori

Juomien ulostuloputket

Tipparitilä

Kannuteline

Huoltopaneeli

Kuvapaneeli

Käyttöpaneeli

Kuuman veden
ulostuloputki

Kupin-/
kannunpidike

Kuppiteline
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Päivittäinen puhdistus Cafitesse 400
(Puhdista aina juomien annostelun päätyttyä)
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LED-merkkivalot ja näytön ilmoitukset
● Kerran päivässä näytölle ilmestyy teksti CLEAN( A ).

(ON/OFF –merkkivalo vilkkuu)
● Puhdistuksen aikana näytölle ilmestyy teksti FLUSH( B ).

(ON/OFF –merkkivalo vilkkuu)
● CLEAN-ilmoituksen jälkeen laite on puhdistettava/

huuhdeltava 4 tunnin kuluessa, muussa tapauksessa
annostelu katkeaa. (ON/OFF –merkkivalo ja EMPTY-
merkkivalo vilkkuvat).

● Puhdistuksen/huuhtelun jälkeen laite on taas
toimintakunnossa.

Puhdistettavien osien irrotus
● Avaa kylmätilan kansi ja kytke laite pois päältä

virtapainikkeesta. (kuva 1)
● Irrota suodatinkori. (kuva 2)
● Irrota yhdistelmäkouru laitteista, joissa ei ole sekoitinta.

(kuva 3)
● Käännä vipu alas sekoittimella varustetuissa laitteissa ja

irrota yhdistelmäkouru. (kuva 4)
● Irrota jakokasetti. (kuva 5)
● Irrota kuppiteline, tipparitilä, tipparitilän pidikkeet sekä

tippa-allas. (kuva 6)

Irrotettujen osien puhdistus
Yhdistelmäkouru  ja  jakokasetti
● Pese yhdistelmäkouru ja jakokasetti

astianpesukoneessa. (kuva 7)
● Täytä riittävän suuren astiaan vähintään 8 l kuumaa

vettä (n. 80 °C) ja lisää 40 ml Cafitesse-
erikoispuhdistusainetta.

● Liota osia n. 15 minuutin ajan.
● Huuhtele osat sitten lämpimällä vedellä.
● Säilytä puhdasta yhdistelmäkourua ja jakokasettia

laitteen lähellä vaihto-osina (vaihtosarja).
Suodatinkori, kuppiteline ja  tippa-allas
● Liota kaikkia osia kuumassa vedessä, johon on lisätty

40 ml Cafitesse-erikoispuhdistusainetta (n. 15 min).
● Osia ei saa missään tapauksessa pestä

astianpesukoneessa!
● Huuhtele ja kuivaa puhdistetut osat hyvin.

Puhdistettujen osien asennus
● Asenna kaikki osat takaisin laitteeseen.
● Tarkista, että kaikki osat on asennettu puhdistuksen

jälkeen oikein.

Huuhtelu
● Kytke laite päälle virtapainikkeesta.
● Aseta molempien ulostuloputkien alle astia (2 l).

(kuva 8)
● Huuhtele ensin vasen puoli, paina yhtä aikaa painikkeita

(1) ja (2). (kuva 9)
● Huuhtele sitten oikea puoli, paina yhtä aikaa painikkeita

(1) ja (3). (kuva 9)



● Käytä tyhjän pullon annostelukorkkia ja mitta-astiaa. Mikäli ne ovat rikki tai niitä ei ole käsillä, tilaa uudet.
● Irrota pullon korkki. (A)
● Kierrä annostelukorkki pulloon. (B)
● Asenna mitta-astia annostelukorkkiin. (C)

Cafitesse-puhdistusaineen käyttöohjeet
Uusi pullo

Kylmätilan puhdistus
(Ainoastaan Cafitesse 400; ei Cafitesse 100)
● Irrota mitta-astia, käännä pullo ylösalaisin ja odota noin

5 sekuntia, kunnes annostelukorkkiin on valunut n. 20
ml puhdistusainetta. (kuva 1)

● Käännä pullo jälleen oikein päin.
● Tyhjennä annostelukorkin sisältö mitta-astiaan. (kuva 3)
● Täytä mitta-astia kuumalla vedellä (n. 80 °C). (kuva 4)
● Kaada sisältö hitaasti  kylmätilaan. (kuva 5)
● Täytä mitta-astia merkkiin asti kuumalla vedellä

(n. 80 °C). (kuva 4)
● Huuhtele kylmätila kaatamalla mitta-astian sisältö

hitaasti  kylmätilaan. (kuva 6)
● Kuivaa kylmätila paperipyyhkeellä.

Laitteen osien liotus
● Irrota mitta-astia, käännä pullo ylösalaisin ja odota noin

5 sekuntia, kunnes annostelukorkkiin on valunut noin 20
ml puhdistusainetta. (kuva 1)

● Käännä pullo taas oikein päin.
● Kaada annostelukorkin sisältö sankoon, vatiin tai

vesialtaaseen.
● Toista nämä toimenpiteet vielä kerran. (kuva 1 ja 2)
● Lisää sankoon, vatiin tai vesialtaaseen n. 8 l kuumaa

vettä (n. 80 °C). (kuva 7)
● Laita laitteen osat sankoon, vatiin tai vesialtaaseen ja

anna liota n. 15 minuutin ajan.
● Huuhtele osat kuumalla vedellä. (kuva 8)
● Kuivaa osat paperipyyhkeellä.

Kun pullo on tyhjä, siirrä annostelukorkki ja mitta-astia uuteen pulloon.
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HACCP-omavalvontaohjeet Cafitesse 400

Ohjeet
● Laitetta käytettäessä on vähimmäisedellytyksenä näiden

ohjeiden noudat-taminen. Vastuu ohjeiden noudattamisesta
on laitteen käyttäjällä.

HACCP-ohjeet
Cafitesse-tuotteen säilytys
● Säilytä kahvia, teetä ja kaakaota pakastimessa -18 °C:ssa.

(kuva 1)
● Sulata kahvi, tee ja kaakao jääkaapissa  + 6 °C:ssa.

(Tämä kestää noin 3 päivää)
● Säilytä maito +6 °C:ssa jääkaapissa. (kuva 2)
● Käytä pakkaukset tulojärjestyksessä. (Huomaa pakkauksen

viimeinen käyttöpäivämäärä).

Cafitesse-tuotteiden käsittely
● Käsittele tuotteita hygieenisesti:

- pese kädet (kuva 3),
- noudata puhtautta työskentelyn aikana,
- pidä työympäristö puhtaana.

● Tarkista pakkauksen vauriot ja ravista ennen käyttöä
voimakkaasti (10 kertaa). (kuva 4)

● Noudata pakkauksen käyttöohjeita.
● Merkitse pakkaukseen senhetkinen päivämäärä ja aseta

pakkaus laitteeseen. (kuva 5)
● Annostele laitteesta yksi kupillinen juomaa ja tarkista se.
● Käytä pakkaukset suositeltavan ajan kuluessa (katso

pakkauksen tiedot).

Laitteen puhdistus
● Noudata Cafitesse 400:n puhdistusohjeita.
● Puhdista laite juomien annostelun loputtua.
● Käytä Cafitesse-erikoispuhdistusainetta. (kuva 6)
● Täytä puhdistusraportti.

Arkistointi
● Arkistoi huolellisesti täytetyt puhdistusraportit. (kuva 7)
● Arkistoi valmistajan (DECS) edustajien asennus- ja

huoltoraportit.

Laitteen huolto
● Kun LED-merkkivalot vilkkuvat tai näytölle tulee ilmoitus

(kuva 9), noudata Cafitesse 400:n käyttöohjeessa
annettuja ilmoituksia ja LED-merkkivaloja koskevia ohjeita.

Koulutus
● Säilytä käyttöohjeet laitteen lähettyvillä.
● Lisää toimenpiteet työsuunnitelmiin.
● Perehdytä uudet työntekijät HACCP-ohjeisiin. (kuva 8)
● Mikäli sinulla on kysyttävää, DECS:n edustaja antaa

mielellään lisätietoja.
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Viikoittainen puhdistus Cafitesse 400
(Puhdista aina juomien annostelun päätyttyä)
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LED-merkkivalot ja näytön ilmoitukset
● Jos kylmätilaa ei ole puhdistettu yli 180 tuntiin, näytöllä

näkyy teksti SANIT. (A) (ON/OFF –merkkivalo vilkkuu)
● Sen jälkeen kylmätila on puhdistettava 4 tunnin kuluessa,

muuten annostelu katkeaa.
(ON/OFF –merkkivalo ja EMPTY–merkkivalo vilkkuvat)

● Kylmätilan puhdistuksen aikana näyttöön ilmestyy teksti
CODE 8. (B). Ilmoitus sammuu lyhyen ajan kuluttua.

Valmistelu
● Avaa laitteen kylmätilan kansi ja kytke laite pois

päältä virtapainikkeesta. (kuva 1)
● Irrota molemmat tuotepakkaukset. (kuva 2)
● Aseta astiat (2 l) molempien ulostuloputkien alle.

(kuva 3)

Kylmätilan puhdistus
● Kaada mitta-astiaan n. 20 ml Cafitesse-

erikoispuhdistusainetta. (kuva 4)
● Lisää mitta-astiaan n. 0,5 l kuumaa vettä. (kuva 5)
● Kaada puhdistusaineseos hitaasti kylmätilaan. (kuva 6)

Kylmätilan huuhtelu
● Kaada mitta-astiaan 0,5 l kuumaa vettä (n. 80 °C).

(kuva 5)
● Kaada vesi hitaasti  kylmätilaan. (kuva 6)
● Tyhjennä alle asetetut astiat.
● Kuivaa kylmätila paperipyyhkeellä. (kuva 7)

Viikkopuhdistuksen jälkeen on suori-
tettava päivittäinen puhdistus.



PUHDISTUSRAPORTTI CAFITESSE 400
 Huomaa: Tämä Cafitesse 400 on puhdistettu puhdistusohjeiden mukaisesti.

 Ohjelmoitu FLUSH-aika:......................

Puhdistuksesta vastaavan kuukausitarkastus

 Päiväys

 Allekirjoitus

 Kommentteja

SÄILYTÄ TÄMÄ RAPORTTI CAFITESSE 400:N LÄHETTYVILLÄ

(Arkistoi kokonaan täytetty raportti.)

Allekirjoitus

Päiväys Kellonaika Päivittäinen puhdistus Viikoittainen puhdistus




