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8.5.2008 Rev. 2.2
Bästa kund,

Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott 
val. Vi gör vårt bästa för att även Ni skall  bli en nöjd Metos-kund, såsom våra andra tio-
tusentals kunder över hela världen.

Bekanta Er väl med denna bruksanvisning. I bruksanvisningen beskrivs rätta, säkra och 
effektiva arbetssätt, som ger den bästa nyttan av apparaten. Anvisningar och tips i denna 
bruksanvisning hjälper Er att snabbt komma igång och få största möjliga nytta av Er Me-
tos-apparat.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

På maskinens typskylt ser Ni apparatens tekniska data. Vänligen meddela apparatens se-
rienummer från typskylten den första gången Ni behöver service eller tekniskt stöd. Detta 
ger Er snabbare hjälp. Er servicekontakt går snabbare och lättare om Ni redan nu fyller i 
kontaktinformationen till närmaste Metos-service på nedanstående rader.

METOS TEAM

Metos-service telefonnummer: ___________________________________________

Kontaktpersonens namn:_______________________________________________
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Allmänt
1. Allmänt

Läs noggrant anvisningarna I denna manual emedan den innehåller viktig information om 
apparatens rätta, effektiva och säkra installation, användning och underhåll.

Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.

Installation av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar samt följande 
lokala direktiv och bestämmelser. Apparaten får anslutas till el- och vattennätet endast av 
behörig yrkespersonal.

Personer som använder denna apparat skall vara instruerade om rätt och säker användning 
av apparaten.

Stäng av apparaten om den får fel eller fuktionerar avvikande från det normala. Appara-
tens service skall utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande av 
originalreservdelar.

Om ovanstående anvisningar ej följes kan apparatens säkerhet äventyras.

1.1 I anvisningarna använda symbolers betydelse

Denna symbol informerar om en situation där en fara eventuellt kan uppstå. Givna anvis-
ningar skall följas för att undvika att en risk för olycksfall uppstår.

Denna symbol informerar om rätt förfarande för att undvika möjligheten till dåligt slutre-
sultat, apparatskada eller risk för fara.

Denna symbol informerar om rekommendationer och tips med vilka man får den bästa 
nyttan av apparaten.

1.2 I apparaten använda symbolers betydelse

Denna symbol på en apparatdel indikerar att spänningförande komponenter finns bakom 
delen. Apparatdelen får lösgöras endast av behörig yrkespersonal, som har rätt att instal-
lera och utföra service på elektriska apparater.

1.3 Kontroll av sambandet mellan apparat och anvisningar

På apparatens typskylt finns dess serienummer, som identifierar apparaten. I det fall att 
apparatens anvisningar har förlorats är det möjligt att beställa nya av tillverkaren eller 
hans lokala representant. Därvid bör ovillkorligen serienumret från apparatens typskylt 
uppges.
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Säkerhetsföreskrifter
2. Säkerhetsföreskrifter

2.1 Allmänt

Apparaten uppfyller obligatoriska säkerhetskrav.Felaktig användning kan förorsaka ska-
da för människor och material. Följande varningar och säkerhetsföreskrifter skall beaktas 
före apparaten tas i bruk.

2.1.1 Bruksanvisningar

Läs dessa bruksanvisningar noggrant före du tar apparaten i bruk. Dessa föreskrifter ga-
ranterar din säkerhet och förhindrar skador på apparaten. Gör alla åtgärder enligt ordning-
en  i föreskrifter. Håll alltid denna manual i närheten av apparaten.

2.1.2 Installation

• Placera apparaten på en plan och stadig yta i närhetav uttag för vatten och  el.
• Anslut apparaten till ett jordat vägguttag.
• Placera apparaten så, att möjlig överströmning av vatten inte förorsakar skador.
• Kantra inte apparaten, utan håll det alltid i vertikal position.
• I kokaren finns ett överströmningsrör, som leder under apparaten. Ta detta i beak-

tande, när du placerar apparaten.
• I uppvämningssystemet blir det alltid kvar vatten. Därför får apparaten  inte place-

ras på sådant ställe, där temperaturen kan falla under fryspunkten.
• I installation ta alltid i beaktande lokala bestämmelser och använd bara godkända 

material och delar.
• Punkter i “Installation”-avsnittet skall följas också när apparaten placeras på nytt.
• Anslut apparaten till en kallvattenkran.

2.1.3 Bruk

• Före ibruktagningen, kontrollera, att apparaten är oskadad.
• Sänk aldrig ner apparaten i vatten, spraya den inte med vatten.
• Tryck aldrig på knapparna med skarp föremål.
• Skydda knapparna för smuts och fett.
• Det rekommenderas, att apparaten kopplas ur stickkontakten och att vattenkranen 

stängs, om den är ur bruk en längre tid.
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Säkerhetsföreskrifter
2.1.4 Service och felsökning

• Beakta avkalkningsperioderna, som signallampan för avkalkning informerar om.
• Länge försenat underhåll av uppvärmningssystemet kan förorsaka stora repara-

tionskostanader och annulera garantin.
• Följ alltid leverantörens föreskrifter, när du använder avkalkningsmedel.
• Aldrig lämna apparaten utan bevakning vid avkalkning.
• Det rekommenderas, att skyddsglasögon och -handskar används vid avkalkning.
• Skölj apparaten åtminstone två gånger efter avkalkningen.
• Skölj dina händer noggrant efter avkalkning.
• Lämna alltid reparationsåtgärder till godkänd servicepersonal.
• Elledningen måste alltid tas ur stickkontakt, när apparaten öppnas för reparation 

eller för rengöring.

Tillverkaren av apparaten tar inget ansvar för skador som uppstår när dessa säkerhetsfö-
reskrifter ej följs.

2.2 Säkerhetsutrustning

Apparaten innehåller följande säkerhetsutrustning.

2.2.1 Överhettningskydd (14)

I apparaten finns ett överhettningsskydd. Detta aktiveras om värme-elementet överhettas 
på grund av fel. När felet har reparerats kan överhettningsskyddet kvitteras på baksidan 
av apparaten. Det vanligaste orsaken till aktivering av överhettningsskyddet är att avkalk-
ningen i uppvärmningssystemet inte har gjorts i tid.

Om uppvärmningssystemet inte kopplas på igen, gör enligt följande:

• Ge apparaten tid att svalna.
• Skruva lös skyddsplåten på baksidan av apparaten.
• Tryck på knappen, som nu är synlig, och skruva skyddsplåten tillbaka.

Om överhettningsskyddet aktiveras på grund av ökning i kalkavlagringar, utför avkalk-
ning. Om orsaken var någon annan än aktivering av överhettningsskyddet,  kontakta ap-
paratens försäljare.

2.2.2 Huvudbrytare (1)

Huvudbrytaren används för att koppla apparaten på och av. Beakta att apparaten ännu kan 
ha ström efter avkopplingen! Dra därför elledningen ur stickkontakte, för att göra appara-
ten strömlös.
3



8.5.2008 Rev. 2.2
Säkerhetsföreskrifter
2.2.3 På/av-knappen

Kaffefiltreringen kan avbrytas när som helst med hjälp av på/av-knappen på kontrollpa-
nelen.

2.2.4 Kanndetektor (9)

I apparaten finns ett kanndetektor, som kontrollerar droppskyddet  i filtrertratten. Kann-
detektorn försäkrar, att apparaten kokar kaffe endast när det finns en kanna under filtrer-
tratten. Om kannan avlägsnas under kaffefiltreringsprocessen, avbryts filtreringen och 
droppskyddet i filtrertrattet hindrar kaffe att droppa ner på värmeplattan.

2.3 Apparaten och miljön

2.3.1 Förpackningsmaterial

Din nya kaffekokare ha förpackats noggrant för att undvika skador.

Förpackningen är inte skadlig för omgivningen och den består av följande material:

• wellpapp
• med polyeten folie (>PE-HD<) betäckta fyllningselementer av polyuretanskum 

<PUR>. Din lokala avfallsbehandlingsanstalt informerar dig gärna i avskaffnigen 
av material.

2.3.2 Avskaffning av apparaten

Ingen apparat håller i evighet. När det blir dags att ta apparaten ur bruk, är det vanligtvis 
möjligt att returnera apparaten till försäljaren. Om detta är inte möjligt,  kan du fråga  lo-
kala miljömyndigheter om återanvändningen av material. Alla plastdelar har angivna 
standardkoder. Sådana delar av apparaten, som kretskort och tillhörande delar är el- och 
elektronikavfall. Metalrören är av rostfritt stål och de kan avlägsnas helt.
4
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3. Funktionsbeskrivning

3.1 Användningsområde

Apparaten är avsedd endast för tillredning av kaffe och te samt uppvärmning av vatten.

3.1.1 Annan användning

Apparaten får inte användas för andra ändamål, ty det kan vara farligt. Tillverkaren tar 
ingen ansvar för skador som uppstår vid apparatens felaktiga användning eller vid an-
vändning till andra ändamål än de ovanstående.
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Funktionsbeskrivning
3.2 Konstruktion

m e t o s

m e t
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Funktionsbeskrivning
De viktigaste delarna (se bilden):

1. Apparatens huvudbrytare och strömbrytare för nedre värmeplattan
2. Strömbrytare för övre värmeplattan
3. Filtrertratt med droppskydd
4. Filterpapper
5. Kontrollpanel (detaljerna nedan)
6. Övre värmeplatta
7. Glaskanna eller termosflaska
8. avKalkninglucka
9. Detektor för glaskanna
10. Nedre värmeplatta
11. Typskylt
12. Överströmningsrör
13. Elledning med stickpropp
14. Överhettningsskydd

Kontrollpanel:

• 5.1 Panel
• 5.2 Signallampa för avkalkning
• 5.3 Signallampa för filtreringsprocess
• 5.4 Alternativknapp
• 5.3 På och av knapp

3.3 Kontrollpanel

Tryck aldrig på knapparna med skarpt föremål.

Skydda knapparna för smuts och fett.

3.3.1 Panel

Panelen visar filtreringsmängden i kaffekoppar eller i liter. Under filtreringsprocessen  al-
ternerar den valda mängden och mängden för redan filtrerade koppar.
7
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Funktionsbeskrivning
3.3.2 Signallampa för kalkavlägsning

Den röda signallampan börjar brinna, när kalkavlägsningen skall göras. Du kan fortsätta 
kaffefiltreringen så, att kalkavlägsningen kan utföras, när apparaten är ur funktion.

3.3.3 Signallampa för filtrering

Den gröna signallampan lyser, när vattnet värms sig och rinner in i filtrertratten. När fil-
treringsprocessen är slut piper ljudsignalen tre gånger och den gröna signallampan slock-
nar . Signallampan blinkar om kannan tas ur sin plats tillfälligt under filtreringsprocessen. 
En ljudsignal informerar också om ett tillfälligt avbrott i filtreringsprocessen.

3.3.4 Ljudsignaler

Tre gånger i slutet av filtreringsprocessen. En gång, när kannan tas ur sitt plats, då  filtre-
ringen är på gång. Lång ljudsignal, när huvudbrytaren kopplas på.
8
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Funktionsbeskrivning
3.3.5 Alternativknapp

Med detta knapp kan du minska siffran i panelen. När du har kommit till minsta siffran, 
återgår panelen till den största siffran.

3.3.6 På/av-knapp

Denna knapp används för att starta filtreringsprocessen och för att (nöd)stoppa filtrering-
en.
9
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Bruksanvisningar
4. Bruksanvisningar

4.1 Åtgärder före ibruktagningen

När apparaten tas i bruk  första gången, fungerar den enligt de värden som inställts i fa-
briken. I “justeringar”-avsnittet finns information om hur du kan ändra olika värden enligt 
ditt funktionssätt och kaffet i bruk.

• Koppla tryckvattenslangen  till  magnetventilen  på baksidan av apparaten och den 
andra ändan till kallvattenkranen.

• Skjut en tom filtrertratt på  plats och placera en tom glaskanna (med lock) under 
tratten. Lämna locket till pumptermos MT200 öppet. Justera höjden av MT200V 
kokaren före ibruktagningen.

• Kontrollera att huvudbrytaren är i 0-läge.
• Sätt stickproppen i stickkontaktet.
• Koppla på filtreringen genom att trycka huvudbrytaren (1) till I-läge. Signallam-

porna (5.2) och (5.3) tänds och en lång ljudsignal, som informerar att kokaren är 
på, hörs. Panelen (5.1) visar standardkoppmängd.

• Tryck på på-knappen. Inre vattenbehållaren fylls med vatten. Tryck på knappen 
igen, om vattnet inte börjar  rinna  i behållaren inom 3 minuter.

• Den gröna signallampan (5.3) lyser tills filtreringsprocessen är avslutad.
• När filtreringsprocessen är slut, hörs efter ungefär 1,5 minuter en ljudsignal tre 

gånger.
• Upprepa ovanstående anvisningar, om apparaten har annan filtreringsenhet 

(M202).
• När glaskannan är tömd är apparaten färdigt för bruk.
10
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Bruksanvisningar
4.1.1 Dagligt bruk

Droppskydd

Denna apparat har ett droppskydd, som hindrar kaffen att droppa från filtrertratten.

• när du efter filtreringsprocessen tar bort kannan.
• när du efter filtreringsprocessen avlägsnar filtrertratten ur sin plats för tömning.

Droppskyddet fungerar endast om kannan pressar tillräckligt på kanndetektoren. Om man 
använder en kanna av annan typ med smal överdel, pressar denna inte ner  kanndetektorn 
och filtreringsprocessen startar inte.

Kaffemängden

Grundregler för god kaffetillredning:

• använd fint eller halvgrovt kaffepulver
• håll alltid kannor och filtrertrattar rena
• använd alltid bara rent och kallt, syrerikt vatten

Kaffepulvermängden kan mätas med kaffemåttet, som kommer med leveransen.  Ljus-
rostat kaffe används ungefär 70 gr per liter beroende på malningsgraden. Det rekommen-
deras, att ett objektivt smaktest utförs innan kaffekokaren tas i bruk, för att fastställa den 
rätta proportionen  kaffe- och vattenmängd. Bifogat fanns ett riktgivande tabell för kaffe-
mängd för olika kärl.

Kärl Glaskanna Termosflaska Pumptermos Termosbehållare
Volym 1.8 liter 1.8 liter 2.2 liter 2.4 liter
Kaffemängd 100-125 gr 100-125 gr 125-150 gr 150-180 gr
11
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Bruksanvisningar
4.2 Tillredning

4.2.1 Kaffetillredning

• Lägg filterpappret in i filtrertratten och dosera en lämplig mängd kaffe i filterpapp-
ret enligt åvanstående tabell.

• Skjut filtrertratten på  plats.
• Placera glasskannan under tratten. Obs! Öppna  pumptermosens lock och placera 

termosen under tratten.
• Koppla på kokaren med huvudbrytaren (1). Signallampan för brytaren tänds och 

nedre värmeplattan värms.
• Välj filtreringsmängd enligt önskemål med alterantivknappen (5.4).
• Tryck på på-knappen (5.3), den gröna signallampan tänds och filtreringsprocessen 

startar. Under filtreringen alternerar i panelen den valda mängden filtreringar och 
mängden redan filtrerade koppar.

• När filtreringsprocessen är slutförd, slocknar den gröna signallampan  och  ljud-
signalen piper tre gånger, och kaffen är färdigt. När tratten har tömts och sköljts, 
filtreringen börjas på nytt.

Varning! Avlägsna inte kannan innan signallampan slocknat och du hört ljudsigna-
len.

• Servera det färdiga kaffet ur kannan eller placera glaskannan på övre värmeplattan 
(8). (Utom termosmodeller). Övre värmeplattan kopplas på med en separat brytare 
(2). Bryt alltid strömmen  när du inte använder övre värmeplattan.

• När  filtrertratten tömts och sköljts med vatten, kan  kaffefiltrering påbörjas igen.

4.2.2 Tetillredning

Med denna kokare kan du naturligtvis också tillreda te med tepåsar.

• Grundregel: använd aldrig glaskanna, termosbehållare eller filtrertratt som  an-
vänts för kaffetillredningen. Kaffearomerna förändrar tesmaken.

• Använd därför alltid  kärl och tratt avsedda för tetillredning.
• Häng tepåsarna  i glaskannan eller placera dem  i filtrertratten utan filterpapper. 

Tillredning av te är helt likadan som kaffetillredning.

4.2.3 Justeringar

Glasskannan kan överströmma, om för stort filtreringsmängden har programmerats.

Garantin betäcker inte de skador, som kan möjligen uppstå på grund av felaktiga program-
meringen.
12
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Bruksanvisningar
Programmering av kaffemängden

Båda de M- och MT-modellerna har programmerats redan i fabriken för att filtrera kaffe 
till max. 1, 8 liter vatten (14 kaffekoppar). Om denna fabriksjusteringen är för liten eller 
för stor, kan du byta max. filtreringsmängd enligt följande anvisningar:

• Håll alternativknappen (5.4) nedtryckt och tryck på knappen (5.5) en gång. I pane-
len syns en siffra.

• Släpp båda knapparna. Panelen visar i fabriken inställda standardvärden 20 (1,8 li-
ter/14 kaffekoppar).

• Tryck på alternativknappen (5.4) för att höja siffran. Tabellen på sidan bredvid vi-
sar liter- och koppmängd, som motsvarar det programmerade värdet. Om du vill 
miska värdet, tryck på alternativknappen, tills efter siffran 50 värdena är 0,2,3,4,5 
osv.

• Vänta nu  6 sekunder och de värden du har valt är programmerade.
13
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Bruksanvisningar
Vatten volym ltr.Program Panel
14
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Bruksanvisningar
Ändring av panelinställningen för koppmängd-litermängd

Apparaten har redan i fabriken programmerats att visa koppmängderna. Du kan byta bör-
värden enligt följande anvisningar:

• Håll alternativknappen (5.4) nedtryckt och tryck på knappen (5.5) en gång. I pane-
len syns en siffra.

• Frigör båda knapparna. Tryck på knappen en gång till.
• Bokstaven C (=kopp) syns på panelen. Ändra bokstaven C till bokstaven L med 

hjälp av alternativknappen.
• Vänta nu 6 sekunder och de värden  du har valt är programmerade.

Extraktfunktion

Med denna apparat kan du filtrera kaffe på två sätt:

• I Cb-funktionen filtrerar apparaten vatten normalt utan väntetid, omedelbart  ge-
nom kaffepulvret.

• I Pb-funktionen värmer apparaten  först bara litet vatten och fuktar kaffepulvret i 
filtrertratten. Detta får pulvret att svälla. Ur kaffen frigörs bättre de partiklar som 
påverkar kaffets smak och doft. Filtreringen är stoppad en stund och fortsätter sen 
automatiskt till slutet.

Om du vill förändra fabriksinsättningen till extraktfunktionen,  gör då enligt följande an-
visningar:

• Håll alternativknappen (5.4) nedtryckt och tryck på knappen (5.5) en gång. I pane-
len syns en siffra.

• Frigör båda knapparna. Tryck på knappen ännu två gånger . Bokstäverna Cb syns 
på panelen.

• Förändra Cb till Pb med alternativknappen.
• Vänta nu 6 sekunder och extraktfunktionen är programmerad.

4.3 Skötsel

4.3.1 Rengöring av apparat och tillbehör

Apparaten får inte sänkas ner i vatten eller sprayas med vatten.

• Rengör apparatens yttre ytan med en ren och fuktig duk. Om det behövs, använd 
milt (icke-skrapande) tvättmedel.

• Använd aldrig skurmedel, ty det kan förorsaka rispor och fläckar.
• Glaskanna och filtreringstratt kan tvättas och sköljas på vanligt sätt, men inte i 

diskmaskin.
• Termosbehållare, pumptermos, och filtreringsenhet kan sköljas med varmt vatten.
• Kaffeavlagringar i kannar och i filtreringstratt kan avlägsnas med rengöringsmedel 

för kaffefett.
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4.3.2 Rengöring av kaffefett i glaskannan och filtreringstratten

• Blöta ett påse (10 gr) av kaffefettsrengöringspulver in i 5 liter varmt vatten.
• Sätt delarna som skall rengöras i lösningen och låt blöta ungefär 15-30 minuter.
• Skölj delarna flera gånger med varmt vatten. Upprepa, om nödvändigt.
• Om fettet har brännts ordentligt fast i kannan eller i tratten,  sprid tvättmedel direkt 

på fettet och tvätta rent med  våt borste.

4.3.3 Rengöring av termosbehållare

• Blöt rengöringspulver för fett i varmt vatten: ungefär 2 gr per liter.
• Fyll termosbehållaren med lösningen. Lämna pumptermosens sugrör på plats.
• Blötlägg ungefär 15 - 30 minuter. Pumpa lösningen ur pumptermosen, öppna ter-

mosbehållarens kran och måttglas.
• Borsta försiktigt inre kannan ren och skölj noggrant med varmt vatten. Rengör ter-

mosbehållarens kran och måttglas med en smal flaskborste.

4.3.4 Avkalkning

Var nära apparaten under avkalkningen. När avkalkningsmedel används rekommenderas 
det, att skyddsglasögon och -handskar används. Skölj apparaten åtminstone två gånger 
med rent vatten, så att rengöringslösningen spolas ordentligt ur apparaten. Tvätt dina hän-
der noggrant efter avkalkningen.

Beakta av kalkningstiden, som signallampan för detta meddelar. Länge försenat underhåll 
av uppvärmningssystemet kan förorsaka stora reparationskostnader och annulera garan-
tin.

Vatten lämnar kalkavlagringar i vattenuppvärmningssystem och rör. Mängden kalk beror 
på vattnets hårdhet. I denna apparat finns en signallampa  (5.1) för avkalkning, som tänds 
när den programmerade mängden filtreringsvarv  har utförts. Man kan fortsätta använda 
kokaren normalt, men avkalkningen skall utföras så snabbt som möjligt.

• Läs noggrant bruksanvisningarna för avkalkningsmedel före avkalkningen.
• Sätt filterpapper i filtrertratten och placera en tom kanna under.
• Öppna avkalkningsluckans lock (8) och sätt tratten i öppningen.
• Blöt en påse: 50 gr i 0,5 liter varmt vatten (ungefär 60-70ºC).
• Häll försiktigt hälften av lösningen i inre vattenbehållaren med hjälp av tratten.
• Koppla på apparaten med brytaren (1). Välj med alternativknappen (5.4) 2 koppar 

och tryck på knappen (5.5). Nu börjar rengöringslösningen cirkulera genom appa-
raten och rinna in i glaskannan.

• Vänta tills du hör ljudsignalen för avsluad  filtreringsprocess.  Lösningen reagerar 
nu med avlagringar i uppvärmningssystemet.

• Vänta  2 minuter och upprepa punkterna 5 och 6.
• När filtreringsprocessen är avslutad, skölj kalklösningen ur kannan och filtrertrat-

ten.
• Avlägsna tratten och placera luckans lock plats. Sätt kannan och filtrertratten på 

sina platser.
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• Skölj apparaten genom att filtrera en hel kanna vatten efter avkalkningen. Upprepa 
denna åtgärd två gånger. Glöm inte att tömma glasskannan mellan gångerna.

• Stäng av apparaten och skölj filtrertratten och kannan noggrant.
• Apparaten är nu färdig för kaffefiltreringen. 

4.3.5 Kvittering av avkalkningens signallamp

• Tryck in programmeringsknappen (5.3) i 6 sekunder; signallampan (5.1) för av-
kalkning slocknar.

• Programmet börjar räkna filtreringsvarv på nytt.
17
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5. Installation

5.1 Allmänt

5.1.1 Avlägsning av förpackningen

Apparaten har förpackats noggrant och skyddats bra mot möjliga skador under transpor-
ten. Avlägsna förpackningen och fyllningarna försiktigt och undvik skarpa föremål. Kon-
trollera att leveransen innehåller följande tillbehör:

Ta kontakt med apparatens leverantör, om något av tillbehören saknas eller är skadat.

5.2 Installering

5.2.1 Installerings förberedelser

Vatten blir alltid kvar i vattencirkuleringssystemet efter användningen. Därför skall appa-
raten alltid förvaras i temperaturer över 0ºC och också under transporten  skall det sörjas 
för att apparaten under inga omständigheter kan tillfrysa.

• Placera apparaten på en plan och stadig yta så, att ytan kan bära apparatens hela 
bruksvikt med full kaffe- och vattenmängd.

• Placera apparaten så, att möjliga utläckningar av vatten inte kan förorsaka skador.
• Kallvattenuttag (G3/4”, rör 15 mm) och stickkontakt skall finnas inom halv meters 

avstånd från apparaten.
• I apparaten finns ett överströmningsrör. Underlaget bör tåla möjliga vattenutläck-

ningar.
• Installeringstekniska förberedelser skall lämnas till en godkänd person, som följer 

allmänna och lokala bestämmelser.
• Apparaten kan anslutas bara till kopplingar och anslutningar som har förberetts av 

en godkänd person.

M 200 M 202 MT 200 MT 200V
Glaskanna 2 4 - -
Filtrerstratt 1 2 1 1
Filterpapper (25 stk) 1 1 1 1
Kaffemått 1 1 1 1
Tratt 1 1 1 1
Tryckvattenslang 1 1 1 1
Bruksanvisningar 1 1 1 1
18
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5.2.2 Elanslutning

Kontrollera på apparatens typskylt att apparatens eluppgifter motsvarar installeringsstäl-
lets spänning och frekvens. Anslut stickpropp till jordad stickkontakt.

Kontrollera, att elledningen inte kommer i kontakt med värmeplatta, som kan bli het.

5.2.3 Koppling för kallt vatten

Koppla apparaten till kallvattenuttag, som vid behov lätt kan stängas, med hjälp av tryck-
vattenslangen.

5.2.4 Avloppskopplingen

Om vattenbehållare överfylls, leds överloppsvatten via överströmningsrören in under ap-
paraten. Beakta detta när du placerar apparaten.
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5.2.5 Höjdjustering av apparaten MT200V 

Filtreringshöjden för modell MT200V kan justeras enligt höjden av det termoskärl som 
används. Justera höjden enligt följande anvisningar:

• Skjut filtreringstratten (1) i tratthållaren.
• Grip tag i övre delen av apparaten och vrid justeringsskruven (2) ett halvt varv 

motsols.
• Lyft övre delen uppåt.
• Placera termoskannan under filtreringstratten.
• Sänk långsamt der övre delen tills märkningslinjerna (3) är på samma nivån som 

termoskannans övre del. (Om du använder pumptermos, glöm inte att öppna pum-
pens övre del före du justerar apparaten till optimihöjden.)

• Skruva fast justeringsskruven medsols.
• När du har placerat apparaten på plats, kontrollera att termoskannan pressar  kann-

detektorspaken (4) tillräckligt bra. (Den gröna signalampan (5.3) får inte blinka när 
filtreringsprocessen börjar.)
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5.2.6 Justering av avkalkningssensorn

Vatten lämnar kalkavlagringar i vattenvärmare och rör. Mängden kalk är beroende av 
hårdheten på vattnet som används. I denna apparat finns en signallampa (5.2) för avkalk-
ningen, som tänds, när den programmerade mängden  filtreringsvarv har uppnåtts. Appa-
raten kan användas normalt, men avkalkningen bör utföras så snabbt som möjligt.

Om du inte vet vattnets hårdhet, ta kontakt med  lokala vattenmyndigheter.

Programmera din apparat enligt ovanstående normativa tabell:

• Stäng apparaten med huvudbrytaren (1).
• Tryck programmeringknappen (5.4) och koppla strömmen tillbaka på.
• Tryck programmeringsknappen tills de rätta signallamporna (5.2, 5.3) tänds. 

(Tex.. när man programmerar avkalkning som sker ofta, borde endast den röda sig-
nallampan lysa. Vatten är hårt i områden, över 12 ºD. )

• Vänta  6 sekunder. Tidpunkten för avkalkning har nu programmerats.

5.2.7 Kvittering av signallampan för avkalkning

Efter avkalkning (se det relevanta avsnittet) håll programmeringsknappen påtryckt för 6 
sekunder. Signallampan för kalkavlägsningen slocknar.

Signallampa Filtreringsvarv
Hårdhet
mmol/l

Mjuk

Normal*

Hård

*Standardinställning

Vatten
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6. Felsökning

Om det uppstår fel i kokarens elutrustningen, låt bara en kvalificerad och godkänd service 
man reparera apparaten.

Om det uppstår fel i apparaten, kan du försöka fastställa orsaken med hjälp av nedanstå-
ende felsökningsdiagram och försöka reparera felet själv. Annars ta kontakt med vår ser-
vice.

Fel Möjlig orsak Repareringsåtgärd
Apparaten fungerar inte och lamporna 
på brytaren lyser inte.

En säkring i eltavlan har brunnit på 
grund av överspänning. Kanndetek-
torn identifierar inte kannan.

Byt säkringen i eltavlan. Flytta stick-
proppen till en annan stickkontakt.

Signallampan för filtrering lyser, inget 
vatten kommer i tratten.

Under tratten saknas kanna, eller kan-
nan är av fel modell, eller termoskoka-
re MT200v har justerats på fel höjd.

Placera kannan under tratten, justera 
höjden enligt anvisningar.

Signallampan för filtrering lyser, men 
inget vatten rinner i tratten.

Överhettningsskyddet har aktiverats. Kvittera överhettningsskyddet enligt 
anvisningarna.

Signallamporna för avkalkningen och 
filtreringen blinkar turvis.

Kokaren har  varit het över 20 minuter 
och stängts.

Stäng apparaten och koppla på igen. 
Feltillståndet elimineras.

Signallampan för avkalkning har 
tändts.

Mängden av filtreringar har överstigit 
den programmerad tidspunkten för av-
kalkningen.

Utför avkalkningen enligt anvisning-
arna.

Signallampan för avkalkningen fort-
sätter lysa trots att avkalkningen har 
utförts.

Signallampan har inte kvitterats. Tryck på programmeringsknappen 6 
sekunder. Lampan slocknar.

Ur filtrertratten kommer riklig ånga. Apparaten har inte rengjorts trots att 
signallampan för avkalkning har 
tändts, eller apparaten har programme-
rats enligt fel vattenhårdhet.

Utför avkalkning enligt anvisningarna.

Kaffe droppar ur tratten trots att ingen 
kanna finns under.

Droppskyddets ventil eller tätnig är 
skadad eller är smutsig.

Rengör tratten och kontrollera venti-
lens och tätningens skick.

Vatten rinner under apparaten. Vatten kommer från överströmm-
ningsrören. Det har varitvatten i vat-
tenbehållaren före påfyllningen.

Starta filtreringsprocessen för att töm-
ma behållaren.

Färdigt kaffe är för starkt. För mycket kaffepulver. Minska mängden kaffepulver.
Kaffet är för svagt. För litet kaffepulver. Öka mängden kaffepulver.

Vattens delningssil är spärrad så, att 
hett vatten rinner bara genom några få 
hål.

Avlägsna delningssilen och rengör den 
noggrant.

Kaffet är inte tillräckligt hett. Locket saknas på kannan. Använd locket.
Kannan är för full eller svämmar över. Det programmerade filtreringsvärden 

är för stort.
Minska värden, se tabellen.

I kannan finns inte tillräckligt kaffe. Det programmerade filtreringsvärdet 
är för litet.

Öka värdet.

E1 (vattenpåfyllnings problem) Vatten rinner för sakta in i apparaten.  
Vattenslangen är möjligtvis spärrad.

Kontrollera tryckvattenslangen. Öpp-
nat vattenkranen helt. Öka vatten-
trycket.  Koppla apparaten på och av. 
Felmeddelandet försvinner.

E2, E3, E4, E5 eller E6 syns på pane-
len och de båda signallamporna blin-
kar.

Styrenheten meddelar om ett allvarligt 
feltillstånd, vilket bara en godkänd ser-
viceperson kan reparera.

Kontakta genast servicen.
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8. Tekniska specifikationer

Strömkretsschema M200

Strömkretsschema M202

Strömkretsschema MT200

Strömkretsschema MT200v

Installationsritning M200, M202

Installationsritning MT200, MT200V
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Strömkretsschema M202
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Strömkretsschema MT200
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Strömkretsschema MT200v
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Installationsritning M200, M202
E  = Electric connection / Elanslutning / Sähköliitäntä
W = Water connection /  Vattenanslutning / Vesiliitäntä



Installationsritning MT200, MT200V
E  = Electric connection / Elanslutning / Sähköliitäntä
W = Water connection /  Vattenanslutning / Vesiliitäntä
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Benämmning Typ Specifikation
Bufferlager för kaffe M200 3.6 l. / 28 koppar
Bufferlager för kaffe M202 7.2 l. / 56 koppar
Kaffekapasitet i timme M200,MT200,MT200V 18 l. / 144 koppar
Kaffekapasitet i timme M202 28 l. / 224 koppar
Uppfyllningstid för kannan M200 ungefär 6 min.
Uppfyllningstid för kannan M202 ungefär 8 min.
Uppfyllningstid för kannan MT200,MT200V ungefär 7.5 min./ 2.2 l.
Kaffemängden M200,M202,MT200,MT200V 1 - 3 l.
Bruksspänning M200,M202,MT200,MT200V 220-240V
Frekvens M200,M202,MT200,MT200V 50-60Hz
Totaleffekt M200 2250W
Totaleffekt M202 3500W
Totaleffekt MT200,MT200V 2100W
Filter papper M200,M202,MT200,MT200V 90 / 250
Min. vattentryck M200,M202,MT200,MT200V 0.02 Mpa (0.2 bar)
Max. vattentryck M200,M202,MT200,MT200V 1 Mpa (10 bar)
Tomvikt M200,MT200 6.6 kg
Tomvikt M202 11 kg
Tomvikt MT200V 8 kg
Transport dimensioner (LxTxH) M200 600x275x520 mm
Transport dimensioner (LxTxH) M202 600x450x520 mm
Transport dimensioner (LxTxH) MT200,MT200V 445x275x665 mm
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