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onnea uudesta ensiluokkaisesta Saeco-laitteestasi. 
Kahvihetki on tärkeä osa elämän yhteisiä hetkiä läheisten 
ja rakkaiden kanssa. Toivomme, että Saeco -laitteestasi  
on iloa sinulle vielä moniksi vuosiksi. Kuinka pitkään, riip-
puu paljon siitä, kuinka hoidat laitettasi. Jauhetun kahvin 
lisäksi laitteesi tulee käsittelemään vuosien aikana suuria 
määriä vettä ja maitoa. Sekä vesi että maito kerääntyvät 
ajan myötä laitteeseesi, siksi on tärkeää että hoidat 
laitettasi rakkaudella. 

TeRveTULoLaHJa 
Rekisteröi ostoksesi www.myphilips.com, niin lähetämme 
sinulle kotiosoitteeseesi hienon tervetulolahjan. 
Rekisteröitymällä saat vinkkejä siitä, miten hyödynnät 
Saeco -laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla. Saat myös 
muistutuksen sähköpostiisi tai matkapuhelimeesi, kun on 
aika tehdä kalkinpoisto laitteellesi.

SÄiLYTÄ nÄMÄ HoiTo-oHJeeT
Lue ohjeet läpi niin tiedät mitä ne sisältävät. Säilytä ohjeet 
muiden tärkeiden papereidesi kanssa. 

TeRveTULoa SaeCo!

6 TÄRKeÄÄ oHJeTTa LaiTTeen 
eLiniÄn PiDenTÄMiSeKSi Ja HYvÄn 
KaHvin vaRMiSTaMiSeKSi
1   Tee laitteellesi säännöllinen kalkinpoisto  

käyttöohjeiden mukaan.

2   aseta laitteeseesi oikea veden kovuus ennen 
laitteen käyttöönottoa. näin varmistat, että 
laite muistuttaa kalkinpoistosta oikeaan aikaan. 
Käyttöohjeissa on lisätietoa veden kovuuden 
määräytymisestä.

3   Juoksuta vettä hanasta ennen sen käyttöä  
kahvin valmistukseen.

4  Käytä aina vain hyvälaatuista kahvia.

5   valitse aina tuore ja korkealuokkainen kahvilaatu. 
Kahvin epäpuhtaudet ja palaneet pavut voivat 
aiheuttaa jauhamisen keskeytymisen. 

6   Puhdista suodatinyksikkö huolellisesti kerran 
kuukaudessa. Saat parempaa kahvia ja pidennät 
samalla merkittävästi laitteesi elinikää.



Uniikki ja hyvälle tuoksuva kupillinen espressoa on epäile-
mättä yksi italialaisen elämäntyylin symboleista. espresson 
ainutlaatuinen aromi on avain italialaiseen tapaan nauttia ja 
kokea kahvihetki. ei ole yllätys, että ensimmäisen espresso-
laitteen patentoi juuri italialainen vuonna 1901. Kun kuuma 
vesi pakotetaan painekapselissa korkealla paineella hienoksi 
jauhetun kahvin läpi, muodostuu espressolle tyypillinen 
crema täyteläisine aromeineen. Keittimen muodostamaa 
höyryä voidaan käyttää myös maidon vaahdottamiseen, 
jota käytetään cappucino-kahvin pinnalla. Kun prosessi 
on täydellinen, syntyy aito, kaikkialla maailmassa tunnettu 
italialainen espresso.

nyt se on tullut kotiisi!!

onnea UUDeLLe SaeCo-LaiTTeeLLeSi

Täydellisen kupillisen valmistus alkaa oikein valituista kahvi-
pavuista. Sitä mikä papusekoitus on juuri sinun mieleesi, on 
vaikeaa tietää. Siksi myynissä on valtavat määrät eri vaihtoehtoja 
valittavissasi. eri kahveissa on oma selkeä luonteensa: on kevyitä, 
elegantteja ja kukkaisia kahvilaatuja sekä raskaita ja happamia 
täynnä tumman suklaan vivahteita olevia laatuja. Kahvia viljellään 
ympäri maailmaa. Päälajikkeita on kaksi, joista valitseminen 
auttaa meitä löytämään mieleisemme.

Kahvisekoitukset, joissa on paljon arabicaa (yli 70 %) ovat usein 
kevyitä, kirpeitä, mietoja, raikkaita ja niistä on aistittavissa 
jännittäviä makeita kukkien, marjojen ja hedelmäsekoitusten 
aromeja. Mitä enemmän robustaa valitset sekoitukseesi, sitä 
voimakkaampaa ja täyteläisempää kahvisi on. Usein löydät niistä 
mausteisia puun ja havumetsän aromeja.

Myös paahto vaikuttaa kahvin luonteeseen. Keskipaahteinen 
on usein maultaan tasapainoinen. Tummapaahto antaa usein 
kahville hiukan palaneen ja savun aromeita.

olemme varmoja, että tulet vielä löytämään monta uutta 
suosikkia. Haluamme rohkaista sinua kokeilemaan uusia makuja 
täydellisen kahvikupillisen löytämiseksi.

aiTo iTaLiaLainen 
 eLÄMYS
oMaSSa KoDiSSaSi

TÄYDeLLinen KUPiLLinen

T H E  R E A L

E X P E R I E N C E

Jos haluat tietää lisää kahvin 
monimuotoisuudesta, tutustu 
osoitteessa: www.lavazza.com



viiKoiTTain
Puhdista suodatinyksikkö juoksevalla, lämpimällä vedellä vähintään kerran viikossa. 
Kuivaa se tai anna kuivua yön yli ennen laitteeseen kiinnittämistä. 

HUOM! ennen suodatinyksikön irrottamista, poista kahvijauhesäiliö ja valumisastia  
ja puhdista ne.

500 KÄYTTÖKeRRan JÄLKeen
voitele suodatinyksikkö noin 500 käyttökerran jälkeen (katso kuva ja tutustu käyttö-
ohjeisiin). voiteluaine on mukana laitteen toimituspakkauksessa (katso kuva sivulla 6).

JoKa Toinen KUUKaUSi
Suorita laitteen sisäinen puhdistusohjelma joka toinen kuukausi. on tärkeätä suojata 
laitetta, myös tekemällä säännöllinen kalkinpoisto. Parhaan tuloksen espressokeittimesi 
kalkinpoistossa saat käyttämällä Philips Saeco kalkinpoistajia R19111 tai Ca6701. Tee 
kalkinpoisto joka kolmas kuukausi, samalla pidennät laitteesi käyttöikää ja suorituskykyä. 
Lisäohjeita käyttöoppaasta.

HUOMIOI! Älä pese suodatinyksikköä astianpesukoneessa. Se voi aiheuttaa laitteen 
toimimattomuutta ja heikentää kahvin makua.

?   Suodatinyksikkö ei lähde irti

  Käynnistä laite niin että suodatinyksikkö 
palaa perusasentoonsa. ennen suoda tinyk-
si kön irrottamista, sinun täytyy irrottaa 
valumisastia. eräissä Saeco-malleissa tulee 
myös kahvijauhesäiliö irrottaa (katso käyt-
töohje). vasta sen jälkeen suodatinyksikön 
irrottaminen on mahdollista. 

?   Suodatinyksikön takaisin 
 kiinnittäminen ei onnistu

  Laita valumisastia ja kahvijauhesäiliö takaisin 
paikalleen, sulje luukku ja kiinnitä virtajohto. 
odota kunnes moottori käynnistyy 
(kuuntele) ja kiinnitä suodatinyksikkö takaisin 
paikoilleen. varmista, että suodatinyksikkö 
on asetettu valmiustilaan painamalla vipua 
alaspäin (1). Kun vipu on alaspainettuna, tulee 
sivulla oleva pieni putki olla pystysuorassa (2).

SUoDaTinYKSiKÖn PUHDiSTaMinen
KaiKiLLe SaeCo-MaLLeiLLe

viiKoiTTain
välttääksesi laitteen pysähtymisen tai epätoivotut vesikertymät, puhdista ulostuloputki 
kerran viikossa. Käytä piippurassia. 

Ylipaineen välttämiseksi laite päästää ulos valumisastialle noin 20 ml vettä jokaisen 
kahvinvalmistuskerran jälkeen. Maidon vaahdotus tapahtuu höyryn avulla, joka vaatii 
laitteelta korkeampaa painetta. Maidon vaahdotuksen jälkeen laite päästää ulos enemmän 
vettä kuin kahvin valmistuksen jälkeen, normalisoidakseen korkeamman paineen. 

Ulostuloputki sijaitsee suodatinyksikön takana (katso kuva oikealla).

ULoSTULoPUTKen PUHDiSTUS 
KaiKiLLe SaeCo-MaLLeiLLe

incanto system Magic/Royal system

vienna system odea system

Talea system Primea system

TavaLLiSiMPia KYSYMYKSiÄ  
Ja vaSTaUKSia

TavaLLiSiMPia KYSYMYKSiÄ Ja vaSTaUKSia

  Tarkista että vesisäiliö on oikealla paikallaan. 
Mikäli vesisäiliö on laitteen etupuolella, paina 
sitä sisäänpäin kunnes se on kunnolla paikallaan.

  Mikäli tämä toimenpide ei ratkaise ongelmaa, 
voi se johtua ulostuloputken tukoksesta. 
Tukos voi estää veden ja kahvin valumisen 
valumisastialle.

?  Miksi kahvia/vettä kerääntyy laitteen alle?

1

2 2



Varoitus! Kahvipapusäiliössä sijaitsevaa vipua, jota käytetään jauhatusasteen säätämi-
seen, saa säätää vain kahvimyllyn ollessa käytössä. 

Muutettuasi jauhatusastetta sinun tulee keittää 2–3 kupillista kahvia ennen kuin 
huomaat muutoksen (katso kuva vasemmalla).

Älä koskaan täytä kahvisäiliötä tavallisella suodatinkahvilla tai pikakahvilla.

Kun vaihdat kahvipavuista toisiin, saattaa kahvi vaikuttaa aluksi hiukan vetiseltä. vaihda 
tällaisissa tilanteissa jauhatusastetta tai lisää kahvin annostusta makusi mukaan. Mikäli 
sinulla on laite jossa on SaS-ominaisuus (Saeco adapting System), annostus säätyy 
automaattisesti ja ongelman pitäisi olla poistunut noin 10 keitetyn kahvikupillisen jälkeen.

Mikäli sinulla on laite SBS-ominaisuudella (Saeco Brewing System), voit säätövivun 
avulla hienosäätää makua seuraavasti: kääntämällä säätövipua oikealla saat voimak-
kaampaa kahvia. Kääntämällä vasemmalle maku miedontuu. Kontrollivivun säätöä voi 
muuttaa sekä ennen että kahvin valmistuksen aikana. Säätäminen ei vaikuta jauhetun 
kahvin annostukseen tai jauhatusasteeseen.

Malleissa, jotka on varustettu maun hienosäätöön tarkoitetulla nappulalla, voidaan 
makua hienosäätää valitsemalla eri annostukset jauhetulle kahville. valitse kolmesta eri 
vaihtoehdosta (min., keski tai max.).

?   Kahvimylly ei käynnisty

  Kahvipapusäiliön kansi tulee olla suljettu.

  Jauhatusaste voi olla valittuna liian hienoksi. 
Tyhjää mylly puhtaaksi imurilla. Muuta jau-
hatusta karkeammaksi ja kokeile uudelleen 
kahvin valmistusta.

?   Kahvimylly toimii, mutta laite ei 
valmista kahvia

  Jauhatusaste voi olla valittuna liian 
hienoksi. Muuta jauhatusta karkeammaksi 
ja puhdista suodatinyksikkö. Kokeile 
uudelleen kahvin valmistusta.

MaUn Ja JaUHaTUKSen  
HienoSÄÄTÖ
KaiKiLLe SaeCo-MaLLeiLLe

1. Liian hienoksi jauhettua. 
2. optimaalinen jauhatus. 
3. Liian karkea jauhatus.

HUOMIOI! ennen käyttöä varmista, että maitokannu on puhdistettu huolellisesti ja että 
se on asennettu oikein laitteeseen.

Parhaan toimivuuden ja pisimmän käyttöiän takaamiseksi suosittelemme automaattisen 
puhdistusohjelman käyttöä jokaisen käyttökerran jälkeen.

HUOMIOI! Säiliö tulee puhdistaa huolellisesti vähintään kerraan viikossa. irrota kaikki 
irrotettavat osat ja puhdista ne lämpimällä vedellä. ole huolellinen ja poista kaikki rasva- 
ja proteiinikeräytymät kontaktipinnoilta ja pinnoilta jotka ovat kosketuksissa maitoon.

Kaikki osat, jotka joutuvat kosketuksiin maidon kanssa tulee puhdistaa säännöllisesti. Yksi 
tapa poistaa keräytymät maidon kanssa kosketuksissa olleilta pinnoilta, on antaa niiden 
liota lämpimässä tiskivedessä muutamia tunteja. Huolehdi, että huuhtelet kaikki osat 
huolellisesti kylmällä vedellä ennen kiinnittämistä takaisin laitteeseen.

Kaikki mallit on suunniteltu vaahdottamaan maitoa cappuccinoon tai latte macchiatoon. 
Useimmat malleista lämmittävät maidon höyryn avulla. Kun maito vaahdotetaan 
automaattisesti, lämpenee se noin 90° C asteeseen. Halutessasi lämpimämpää maitoa 
käytä laitteen höyrysuutinta. Kaikki automaattiset maidonvaahdottimet nostavat maidon 
lämpötilaa noin 33–38° C astetta. Käyttäessäsi maitoa suoraan kylmästä on myös 
syntynyt maitovaahto kylmempää.

?   Miksi maito ei vaahdotu kunnolla?

  Tarkista ja puhdista kaikki osat ja pinnat 
jotka ovat kosketuksissa maitoon (katso 
käyttöohjeet).

MaiToKannU Ja 
 MaiDonvaaHDoTin
KaiKKi MaiToKannULLa vaRUSTeTUT MaLLiT

TavaLLiSiMPia KYSYMYKSiÄ 
Ja vaSTaUKSia

TavaLLiSiMPia KYSYMYKSiÄ 
Ja vaSTaUKSia
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LiSÄÄ TavaLLiSiMPia KYSYMYKSiÄ Ja vaSTaUKSia
KaiKKi SaeCo-MaLLiT

Saeco voiteluaine on mukana laitteesi 
toimituspakkauksessa.

Kalkinpoistoaine 
RI9111

Kalkinpoistoaine 
CA6701

Mikäli sinulla on kysyttävää laitteen 
asennuksista ja käytöstä tai jos laite ei 
toimi, voit saada apua juuri sinun laitteellesi 
koulutetuilta asiakaspalvelijoiltamme. 
asiakastukemme tulee tekemään kaik-
kensa auttaakseen sinua saamaan laitteesi 
toimimaan. 

Kun olet yhteydessä Philipsiin, varmista 
että sinulla on saatavilla seuraavat tiedot:
• Mallimerkintä
• Ostopäivämäärä
• Laitteesi sarjanumero

Lisätietoa ja apua löydät myös sivuilta  
www.philips.fi/support

voit ostaa varaosia ja tarvikkeita jälleen-
myyjältäsi tai Philips online Shopista.  
www.philips.fi/shop

iLMainen aSiaKaSTUKi
JoKa TÄYTTÄÄ ToiveeSi

?   Valmistuksen aikana kuuluu risahteleva 
tai rätisevä ääni

  Ääni syntyy vain kahvin valmistuksen aikana. 
Kokeile ensin säätää jauhatusastetta ja/tai SBS-
venttiiliä. Lue myös ohjeet puhdistamisesta. 
Kun olet poistanut kaiken suodatinkahvin ja 
suodatinyksikkö on puhdistettu, sekä olet 
asentanut sen takaisin paikalleen, äänen 
pitäsi olla poissa. Ääni syntyy suodatinyksikön 
mekaanisten osien välisestä kitkasta ja on väl-
tettävissä huolellisella hoidolla ja puhdistuksella. 

?   Kahvi on liian kylmää

  Riippuen jauhatusasteesta ja eri kahvityyppien 
annostuksesta kahvin ja espresson lämpötila 
pidetään 80–85° C asteessa. Korkeammassa 
lämpötilassa kahviin syntyy karvas (palanut) 
maku, myös kahvin crema poistuu nopeasti. 
Kuumempaa kahvia haluaville, vinkkinä on 
kupin lämmittäminen kuumassa vedessä. 
Tietyissä malleissa on sisäänrakennettu 
lämpölevy kuppien esilämmitykseen. Mikäli 
mahdollista käännä SBS-vipua oikealle tai 
säädä jauhatusastetta hienomalle.

 ?   “Vesisäiliö on tyhjä“ ilmoitusteksti 
syttyy, vaikka säiliössä on vettä

  vettä, joka säiliössä on jäljellä, tarvitaan 
pumpun kuivumisen ja vahingoittumisen 
estämiseen. Jäljellä oleva vesi estää myös 
suodattimien kuivumisen kiinni toisiinsa, 
riipumatta siitä mikä suodatin on käytössä.

?   Laite ei pumppaa kuumaa  
vettä/höyryä?

  Tarkista, että kaikki säiliöt ovat paikallaan ja 
vesisäiliö on täynnä. avaa kuumavesiventtiili 
tai valitse vesitoiminto. Mikäli laite ei vieläkään 
toimi (liian vähän-/ei lainkaan vettä), kokeile 
laitteen kalkinpoistoa. Lue käyttöohjeesta osa 
puhdistus ja ylläpito. 

  HUOMIOI! Mikäli tätä toimenpidettä ei 
suoriteta tai se suoritetaan virheellisesti, sattaa 
laitteen toiminta häiriintyä tai lakata kokonaan.

?   Mitä tarkoittaa energiansäästötila/ES 
(stand-by)?

  60 minuutin kuluttua laitteesi siir tyy 
automaattisesti lepotilaan (stand-by). Tässä 
tilassa kaikki laitteen lämmitettävät osat ovat 
suljettuina ja laite kuluttaa mahdollisimman 
vähän sähköä. Useissa malleissa on valikko, 
jonka avulla voidaan määritellä lepotilaan 
siir tymisen aika.

?   Tyhjää jauhetun kahvin säiliö

  Tyhjää suodatetun kahvin säiliö ja huuhtele  
se halutessasi.

  Jos säiliö tyhjennetään laitteen ollessa pois 
päältä tai kun ilmoitusteksti ei ole kehoittanut 
sinua tyhjäämään säiliötä, viimeksi asetettu 
kahviannostus ei nollaannu. 

  Tästä syystä voi ilmoitusteksti “Tyhjää jauhetun 
kahvin säiliö” syttyä jo muutaman valmistetun 
kahvikupin jälkeen.



Philipsin kuluttajapalvelu: 09 88 62 50 41 
Maanantai–perjantai 09.00–18.00

Live Chat: www.philips.fi/support 
Maanantai–perjantai 09.00–18.00


