
ESPRESSOKAHVIKONE
Käyttöohje ja käyttöturvallisuusvaatimukset

Perehdy huolellisesti tämän käyttöohjeen sisältöön, ennen kuin alat käyttää espressokahvikonetta

Mivita

TÄRKEÄÄ: Pidä tallessa alla oleva kahvikoneen sarjanumero. Vain kotitalouskäyttöön.
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 SUOMI  g

Perehdy huolellisesti tämän käyttöohjeen sisältöön, sillä siinä on tärkeitä 
koneen turvallisuutta, käyttöä ja kunnossapitoa koskevia ohjeita . Pidä 
tämä ohje varmassa tallessa myöhempää käyttöä varten . Valmistaja ei ole 
vastuussa seurauksista, jos konetta käytetään turvavaatimusten vastaisilla 
tavoilla . 

• Purettuasi koneen pakkauksesta varmista, että laite on ehjä ja että mitään 
osia ei puutu . Epäselvissä tapauksissa älä käytä laitetta, vaan ota yhteyttä 
jälleenmyyjään .

• Älä jätä pakkausmateriaalien osia (muovipusseja, 
polystyreenivaahtomuovia, nauloja ym .) lasten tai vajaakuntoisten 
henkilöiden ulottuville . Materiaalit voivat aiheuttaa vaaratilanteita .

• Jos koneen virtapistoke on maadoitettu, sähköturvallisuus 
varmistetaan vain kytkemällä virtapistoke voimassa olevien 
sähköturvallisuusmääräysten mukaiseen maadoitettuun pistorasiaan . 
Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, joiden syynä on puutteellinen 
maadoitusjärjestelmä .

• Ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan varmista, että laitteen käyttöjännite 
vastaa verkkovirtajännitettä . Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä 
ammattitaitoiseen sähköasentajaan .

• Älä käytä sovittimia, haaroitusrasioita eikä jatkojohtoja . Käytä vain 
voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisia laitteita ja 
varmista, että ne ovat yhteensopivia verkkovirtajännitteen kanssa ja 
täyttävät laitteen käytölle asetetut tekniset määräykset .

• Yllä olevien ohjeiden vastaiset asennukset saattavat vaarantaa laitteen 
käyttöturvallisuuden ja peruuttaa takuun voimassaolon .
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• Laite on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön espressokahvin ja teen 
valmistukseen käyttämällä ITALICO-kapseleita .

• Turvallisuussyistä:
 - älä käytä laitetta, jos olet paljain jaloin ja kun kätesi tai jalkasi ovat märät
 - älä käytä laitetta kodin ulkopuolella
 - älä jätä laitetta alttiiksi ympäristön vaikutuksille (auringonpaiste, sade…)
- älä koskaan irrota virtapistoketta sähkörasiasta johdosta tai laitteesta 

vetämällä
- älä jätä laitetta valvonnatta, kun sen virtapistoke on kytkettynä 

sähkörasiaan
- älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin .
• Koneen saa puhdistaa tai huoltaa ainoastaan aikuiset ja yli 8-vuotiaat 

lapset . Lapset tuolloinkin aikuisen valvonnan alaisena .
• Tätä laitetta voivat käyttää myös 8 vuotta täyttäneet lapset  ja henkilöt, 

joilla on alentunut fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky, 
tai henkilöt, joilla ei ole käyttämisen edellyttämää riittävää kokemusta 
tai tietoa sillä edellytyksellä, että mainittujen ryhmien turvallisuudesta 
vastaava henkilö on neuvonut heitä laitteen käytössä ja he ymmärtävät 
käyttöön liittyvät vaaratekijät .

• Lapset saavat puhdistaa ja huoltaa laitetta vain aikuisen valvonnassa .
Lapsia on valvottava ja estettävä leikkimästä laitteella .
• Jos johto on vioittunut, tulee se vaihtaa valmistajan, jälleenmyyjän tai 

valtuutetun huoltoliikeen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi .
• Jos laite rikkoutuu ja/tai ei toimi odotetulla tavalla, katkaise sen virta ja
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa . lä 

yritä tutkia syytä itse . Mahdollisia korjauksia tarvittaessa ota yhteyttä 
jälleenmyyjään .

• Kun laite on tullut käyttöikänsä loppuun, tee siitä käyttökelvoton irrottamalla 
se sähkörasiasta ja katkaisemalla virtajohto . Noudata laitteen hävityksessä 
käyttömaan voimassa olevia määräyksiä .

TÄRKEÄÄ
• Täytä säiliöön vain puhdasta ja kylmää vettä . Älä koskaan kaada säiliöön 

kivennäisvettä, maitoa tai muita nesteitä
• Ensimmäisellä käyttökerralla käytä laitetta ja kaikkia sen osia vain vedellä, 

jotta kuumentimen sisällä mahdollisesti olevat tuotantojäämät poistuvat .
Käytön jälkeen katkaise aina laitteen virta .
• ÄLÄ säilytä konetta alle 0 °C -lämpötiloissa, koska laite voi vaurioitua 

käyttökelvottomaksi .
• ÄLÄ pese tyhjää kapselialustaa astianpesukoneessa, koska se voi 

vaurioittaa alustan kiiltoa .
• ÄLÄ jätä koneen virtaa KYTKETYKSI, jos säiliössä ei ole vettä .

TEKNISET TIEDOT
Malli “Mivita” -  Tyyppi 41063X - 220-240 V ~ 50/60 Hz - 820-980 W - 
Valmistettu Kiinassa
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Koneen käyttöohje

Keskipinta/tukipinta

Virta päälle/pois-näppäin

PUNAINEN / VIHREÄ 
kahvinäppäimen valo  

Tippa-alusta

Kapselin koontialusta.
Tilaa 10 kapselill.

Kahvisuutin

Kapselin pitimen luukku 

Luukun avaus- ja 
sulkemiskahva

PUNAINEN / VIHREÄ kahvinäppäimen valo  

Säiliö

Jokaisen koneen mukana tulee varustesarja (mallista riippuen varusteet ovat tippa-alustalla tai säiliössä).

Puhdistusharja kapselin pitimelle ja kahvinjakelijalleKaksi tyhjää keltaista kapselia tarvitaan koneen käyttöönottoa ja 
myöhempiä pesukertoja varten.

Kupinpitimen 
ristikko 

LAITTEEN KUVAUS VARUSTEET
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9 min.

OFF

ON

Säilytä keltainen kapseli 
myöhempiä pesukertoja 
varten. 

Odota, kunnes suuttimesta 
alkaa tulla vettä (E) ja anna 
sen valua 2 minuuttia.

Paina kahvipainiketta (B)    Paina Virta päälle/pois-
näppäintä(K). Kumpikin 
kahvipainike (A + B) alkaa 
vilkkua (punainen väri).

Aseta virtapistoke 
sähkörasiaan.

Aseta sopiva astia 
paikalleen. 

Sulje luukku.
Paina kahvaa (C) alaspäin 
ja varmista, että luukku (D) 
on kiinni.

Aseta mukana tullut 
keltainen kapseli 
paikalleen.

Avaa luukku (D) 
painamalla kahvaa (C) 
ylöspäin.

Täytä vesisäiliö puoleen 
väliin (I).

Koneessa on varusteena laite, joka katkaisee virran 9 minuutin kuluttua 
viimeisen käytön jälkeen .

Sammutuslaitteen avulla laitteen virta katkeaa automaattisesti,
mikä säästää huomattavasti energiaa ja pidentää

koneen käyttöikää ja toiminnallisuutta.

Jos haluat sammuttaa koneen manuaalisesti, ilman
sammutuslaitetta, pidä
Virta päälle/pois-näppäintä painettuna 5 SEKUNTIA (K).

Olet kytkenyt koneen päälle ja valmistanut 
yhden tai useita kahviannoksia.
Koneen virta katkeaa automaattisesti 9 MINUUTIN kuluttua 
viimeisen kahviannoksen valmistumisen tai viimeisen 
toimenpiteen jälkeen.

Nämä ohjeet koskevat vain koneen ensimmäistä käyttökertaa.
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Ohjelmoi haluttu kahvimäärä toistamalla edellä kuvattu toimenpide
HUOMIO: kone käyttää käynnistyessään hieman vettä, ja siksi ensimmäiseksi valmistunut kupillinen voi olla määrältään seuraavia 
pienempi . Valutettu kahvimäärä saattaa hieman vaihdella ohjelmoituun määrään verrattuna . Tämä johtuu käytössä olevan kahvijauheen 
muuttuneesta tyypistä tai esimerkiksi veden kovuuden vaihteluista . Jos näin tapahtuu, säädä valutettavaa kahvimäärää uudella 
ohjelmoinnilla vastaamaan muuttuneita olosuhteita .
Kahvikoneen esimääritetty asetus on 20 sekuntia etumaiselle näppäimelle 20 sekuntia (A) ja 40 sekuntia taaemmalle näppäimelle (B) . 
Voit muuttaa automaattisesti valutettavan kahvin määrää halutuksi pitkille tai lyhyille kahveille suorittamalla edellä kuvatun ohjelmoinnin . 
Voit palauttaa kahvikoneen esimääritetyt asetukset painamalla ja pitämällä kahvinäppäintä (B) painettuna ja Virta päälle/pois-näppäintä (K) 
samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan .

Ennen ohjelmoinnin aloittamista:
käynnistä kone virtanäppäimellä (K) – aseta kahvikapseli paikalleen – sulje luukku – aseta kuppi paikalleen – 
odota, kunnes painikkeiden (A) ja (B) vihreiden merkkivalojen vilkunta loppuu (valot palavat jatkuvasti).

Koneessa voi käyttää joko pieniä tai suuria kuppeja kääntämällä taitettava kuppitukiristikko sopivaan asentoon.

“SUUREN KUPIN“ ohjelmointi:

“PIKKUKUPIN“ ohjelmointi:

Nyt laite on ohjelmoitu 
valuttamaan haluttu määrä 
kahvia. Lisää kahvin 
valutusta painamalla 
kahvinäppäintä (B) vielä 
kerran.

Paina taaempaa näppäintä (B) 
10 sekunnin kuluessa ja pidä 
se painettuna, kunnes haluttu 
kahvimäärä on valunut.

Aseta suuri kuppi 
kahvisuuttimen (E) alle.

Paina etumaista (A) ja 
taaempaa (B) näppäintä yhtä 
aikaa,  kunnes molemmat 
merkkivalot alkavat vilkkua.

Nyt laite on ohjelmoitu 
valuttamaan
haluttu määrä kahvia. 
Lisää kahvin valutusta 
painamalla kahvinäppäintä (A) 
vielä kerran.

Paina etumaista näppäintä 
(A) 10 sekunnin kuluessa ja 
pidä se painettuna, kunnes 
haluttu kahvimäärä on 
valunut.

Aseta pieni kuppi
kahvisuuttimen alle (E). 

Paina etumaista (A) ja 
taaempaa (B) näppäintä yhtä 
aikaa, kunnes molemmat 
merkkivalot alkavat vilkkua.

g SUOMI SUOMI  g

KUPILLISTEN AUTOMAATTIOHJELMOINTI MUUNNELTAVA KUPPITUKIPINTA
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Kapseli poistuu koneesta 
automaattisesti, kun luukku 
avataan.

Laitteen automaattisesti
valuttama kahvimäärä
voi vaihdella kahvijauheen 
tyypin mukaan.  

Kun kummankin 
kahvinäppäimen vihreät 
merkkivalot palavat jatkuvasti:
 valitse haluttu kahvimäärä 
painamalla ohjelmoitua 
näppäintä (A) tai (B).

Sulje luukku (D). Luukku 
ei ole kunnolla kiinni, jos 
kahvinäppäinten (A+B) 
vihreät merkkivalot vilkkuvat 
vuorotellen.

Avaa luukku (D) ja aseta 
kahvikapseli paikalleen.

Odota, kunnes kummankin 
kahvinäppäimen (A+B) valo 
muuttuu vihreäksi.

Paina Virta päälle/pois-
näppäintä (K), kahvinäppäinten 
(A+B) punainen valo syttyy ja 
laite alkaa kuumentaa.

Aseta virtapistoke 
sähkörasiaan.

Täytä säiliöön juomavettä.

VAROITUS: Kalkin (jota on luontaisesti vesijohtovedessä) jäämät voivat vaarantaa koneen asianmukaisen toiminnan. 
Valmistaja suosittelee, että koneelle tehdään kalkinpoisto säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. 

TÄRKEÄÄ: Laitevalmistajan myöntämä takuu ja korvausvelvollisuus raukeavat, jos espressokone rikkoutuu tai ei toimi oikealla 
tavalla, mikäli käyttäjä on laiminlyönyt kalkinpoiston. 

Perehdy ohjeisiin huolellisesti. Älä koskaan käytä viinietikkaa. Älä keskeytä kalkinpoistoa, vaan
anna sen edetä loppuun saakka.

Irrota vesisäiliö (I) ja 
huuhtele se perusteellisesti.

Anna tuotteen vaikuttaa 20 
minuuttia, käynnistä kone 
uudelleen ja anna lopun 
kalkinpoistoliuoksen valua 
ulos.

Aseta sopiva astia 
kahvisuuttimen (E) alle. 
Paina näppäintä (B) ja 
valuta noin 0,4 litraa ulos. 
Sammuta kone painamalla 
Virta päälle/pois-näppäintä 
(K).

Avaa luukku (D) ja aseta 
pakkauksen mukana tullut 
keltainen kapseli paikalleen. 
Varmista, että luukku on 
kiinni

Käynnistä laite painamalla 
Virta päälle/pois-näppäintä (K).
Odota, kunnes kummankin 
kahvinäppäimen valo muuttuu 
vihreäksi.

Kaada liuos säiliöön (I).Sekoita huolellisesti ja 
varmista, että sisältö on 
liuennut täysin. 

Kaada pussin sisältö (tai 
noudata käytössä olevan 
kalkinpoistotuotteen ohjeita) 
vettä täynnä olevaan kannuun. 

HUOMIO: älä käynnistä laitetta, kun vesisäiliö on tyhjä!
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Puhdista tippa-alusta (F)
ja kori (H) säännöllisesti. 

ESPRESSON VALMISTUS - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ KALKINPOISTO
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Älä pese 
astianpesukoneessa.

Puhdista kone vedellä
ja kostealla kankaalla.
Älä koskaan upota
konetta veteen.

Puhdista kapselin pitimen 
luukku (D).

Puhdista tippa-alusta 
(H) ja kori (F).

Puhdista vesisäiliö (I).

Käyttäen tarkoitukseen
varattua keltaista kapselia
huuhtele kahvinjakelijaa
(E) kunnes ulos virtaa
puhdasta vettä.

Työnnä puhdistus-
harjan kärki kahvinjakelijaan 
(E) ja harjaa jäämät pois.

Puhdista kahvinjakelijan
kammio jäämistä
käyttämällä mukana
tullutta harjaa.

Käyttäen tarkoitukseen
varattua keltaista kapselia
valuta vähintään 1 kupillinen
pestäksesi kahvinjakelijan (E). 

Suosittelemme seuraavien toimenpiteiden tekemistä säännöllisesti:

Huuhtelun jälkeen poista 
tyhjä keltainen kapseli 
koneesta.

Aseta vesisäiliö (I) 
kahvikoneeseen ja huuhtele 
se perusteellisesti,
antaen veden virrata 
vähintään 1 minuutin ajan.

Huuhtele säiliö (I)  hyvin ja 
täytä se puhtaalla vedellä. 
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PUHDISTUS
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Kahvikoneen oletusasetukset ovat 20 sekuntia etumaiselle 
näppäimelle 20 sekuntia (A) ja 40 sekuntia taaemmalle 
näppäimelle (B).

Voit palauttaa kahvikoneen esimääritetyt asetukset 
painamalla ja pitämällä kahvinäppäintä  (B) painettuna 
ja Virta päälle/pois-näppäintä (K)        samanaikaisesti 
muutaman sekunnin ajan.

Järjestelmä estää kahvin valutuksen etukäteen.

Merkkivalot vilkkuvat 10 sekuntia, ja siten aikaa kupin 
asettamiselle kahvissuuttimen alle ja halutun painikkeen 
painamiselle on 10 sekuntia.

Ei, ohjelmat pysyvät muistissa myös virran katkaisun ja 
koneen virtapistokkeen irrotuksen jälkeen.

Järjestelmä estää kahvin valutuksen etukäteen.

Laite tarvitsee tietyn ajan saavuttaakseen täydellisen 
vedenlämpötilan, minkä jälkeen laite on valmis 
valuttamaan kahvin (näppäinten A ja B valot palavat 
vihreinä).

Mitkä ovat koneen oletusasetukset?

Onko laitteen tehdasasetusten palautus 
mahdollista?

Mitä tapahtuu, jos toista näppäintä 
painetaan kahviannoksen valuttamisen 
aikana?
Miten paljon aikaa kuluu 
ohjelmointivaiheessa kahvikupin 
paikalleen sijoittamisen ja 
kahvinäppäimen painalluksen välissä?
Poistuvatko kaikki ohjelmat muistista, kun 
laitteen virtajohto irrotetaan rasiasta?

Mitä tapahtuu, jos kahvinäppäintä (A tai
B) painetaan normaalia pitempään kahvin 
valutuksen aikana?

Kuinka kauan kahvinäppäinten on oltava 
punaisia, ennen kuin laitetta voi käyttää?

Varmista, että virtapistoke on asetettu kunnolla rasiaan, että 
virtanäppäintä (K)      on painettu ja että vastaava punainen 
valo palaa.

Varmista, että säiliössä (I) on vettä.

Kahvisuutin (E) saattaa olla tukossa. Puhdista noudattamalla 
kohdan “Puhdistus” ohjeita.

Koneeseen asetettu kapseli saattaa olla viallinen. ODOTA 
MUUTAMA SEKUNTI, ENNEN KUIN AVAAT LUUKUN (D), ja 
yritä sitten uudelleen käyttäen uutta kapselia.

Varmista, että kapselin pitimen luukku (D) on kiinni.

Varmista, että säiliö on oikein paikallaan. Jos koneen alla 
näkyy edelleen vettä , ota yhteyttä jälleenmyyjän huoltoon.

Tämä ei ole vian merkki, vaan paineensäätöventtiilin 
normaali asetus.

Tämä voi johtua viallisesta kapselista. Älä avaa luukkua 
väkisin. Anna laitteen jäähtyä useita minuutteja, minkä 
jälkeen luukku avautuu helposti. 
Poista viallinen kapseli.

Pese laite ja tee kalkinpoisto.

Merkkivalo ei syty 

Koneesta kuuluu omituista ääntä 

Valot palavat, mutta kahvia ei tule 

Koneen pohjassa näkyy vettä 

Kahvin valumisen jälkeen kuuluu pientä 
suhinaa 

Etukansi ei avaudu

Vain pieni määrä vettä saadaan tai yhtään 
maitovaahtoa ei tule

Kahvisuuttimesta ei tule enää vettä

KONE EI TOIMI - VIANMÄÄRITYS
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TIETOJA KÄYTTÄJILLE

EU-direktiiveissä 2011/65/EU, 2012/19/EU ja 2003/108/EU käsitellään vaarallisten aineiden käyttöä sähköisissä ja 
elektronisissa laitteissa sekä laitteiden tuottamien jätteiden käsittelyä. Laitteen yhteydessä esitetty, rastin peittämä 
roskakorikuvake tarkoittaa, että käyttöikänsä lopussa tuote on otettava talteen muusta jätteestä erillään.

• Älä hävitä sähkölaitteita lajittelemattomana kunnallisena jätteenä, vaan toimita ne erillisiin kierrätyskeskuksiin. Siksi kaikki 
tuotteet, jotka ovat saavuttaneet käyttöikänsä lopun, on toimitettava jätteenkäsittelykeskuksiin, jotka ovat erikoistuneet 
sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyyn, tai laite on palautettava jälleenmyyjälle uuden vastaavan laitteen oston 
yhteydessä, yksi‒yhteen-periaatteen mukaisesti..

• Riittävästi toteutettu laitteiden kierrätykseen toimittaminen sekä romun käsittely ja kierrätys ja hävittäminen 
ympäristöystävällisellä tavalla ehkäisee ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia mahdollisia haitallisia vaikutuksia, ja siten 
voidaan optimoida laitteen kokoonpanossa olevien komponenttien kierrätys ja uudelleenkäyttö.

• Jos sähkölaitteita hävitetään viemällä ne kaatopaikalle, vaarallisia aineita  voi päästä vuotamaan pohjaveteen, josta 
ne päätyvät ravintoketjuun vaurioittaen omaasi ja muiden terveyttä ja hyvinvointia. Lisätietoja käytettävissä olevista 
talteenotto- ja kierrätysjärjestelmistä antaa paikallishallinto. Tuotteen väärällä tavalla tehty hävittäminen käyttäjän toimesta 
johtaa voimassa olevien lakien mukaisiin hallinnollisiin seuraamuksiin.


