
Dit doe je elke dag (ook na de wekelijkse reiniging)

 » Steek de gele sleutel links bovenin de machine.
 » Vul de koffiebonen aan.
 » Haal de containers voor melk en cacao uit de machine. Vul ze bij en zet ze terug in de machine.
 » Toets aan de binnenkant van de deur code *01* in: het dagelijkse reinigingsprogramma start nu.
 » Volg de instructies op het display.
 » De machine vraagt of je de afvalbak en drainagebak wilt legen. Heb je dat gedaan, zet ze terug.
 » Zet een bakje van ongeveer 1,5 liter onder de koffie-uitloop.
 » Druk op een willekeurige toets op de voorkant.

Is het programma klaar? Dan ga je door met deze stappen. 

 » Leeg de koffiedik-afvalbak rechts onderin de machine en spoel ‘m om.
 » Leeg de waterresidubak links onderin de machine.
 » Zet de afvalbak en de waterresidubak terug. De teller gaat automatisch weer op 0.
 » Druk 2x op de koffieknop op de deur en je bent klaar.

Wekelijks
Lees op de achterkant wat je elke week doet om je machine in topconditie te houden. 
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Dagelijks

Nog een tip!
Leeg je de afvalbak vaker op een dag? Zet de teller dan weer op 0: steek het gele sleuteltje links bovenin de 
machine en toets code *06* in aan de binnenkant van de deur.



Is het programma klaar? Dan ga je door met deze stappen. 

 » Leeg de koffiedik-afvalbak rechts onderin de machine en spoel ‘m om.
 » Leeg de waterresidubak links onderin de machine.
 » Zet de afvalbak en de waterresidubak terug. De teller gaat automatisch weer op 0.
 » Druk 2x op de koffieknop op de deur en je bent klaar.
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Service
nummers

Technische dienst

085 - 00 63 065
Sales

085 - 00 63 060

Wekelijks

Dit doe je elke week 

 » Steek de gele sleutel rechts bovenin de machine.
 » Vul de koffiebonen aan.
 » Haal de containers voor melk en cacao uit de machine en vul ze bij. 

 » Maak de 2 glijbanen van de containers los en maak ze schoon.
 » Maak de zwarte mixerbeker los en haal ‘m uit de machine. 
 » Haal de zwarte slang naar de koffie-uitloop los.
 » Haal de zwarte koffie-uitloop uit de machine.
 » Laat de beker, de slang en de uitloop een paar uur weken in een bak lauw water.

 » Maak de ruimte waar de containers zaten schoon met een vochtige doek.
 » Reinig de hoekjes en kiertjes van de machine met een kwast.
 » Neem de binnenkant en bodem van de machine af met een vochtige doek. 
 » Haal de reserve-onderdelen uit de reinigingskit en doe ze in de machine.
 » Zet alle andere onderdelen weer op hun plek en controleer of alles goed vastzit.
 » Zet de containers met de glijbanen terug.
 » Haal de onderdelen uit de bak met water, maak ze goed droog en doe ze in de reinigingskit: deze 
onderdelen gebruik je bij de volgende wekelijkse schoonmaakbeurt.

 » Toets aan de binnenkant van de deur code *02* in: het wekelijkse reinigingsprogramma start nu. 
Volg de instructies op het display.

 » De machine vraagt of je de afvalbak en drainagebak wilt legen. Heb je dat gedaan, zet ze terug 
en druk dan op de productknop aan de voorkant. Vraagt de machine om een tablet? Plaats de 
tablet in de zetgroep en druk dan op een willekeurige toets.

 » Zet een bakje van ongeveer 1,5 liter onder de koffie-uitloop.
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