
1. Algemene info

De Dalla Corte ONE en Dalla Corte TWO molens zijn gekoppelde molens die na het afstellen en koppelen met het Dalla 
Corte espresso toestel niet meer dienen afgesteld te worden.

2. Reiniging

➢ Molen

De molen eenmaal per week reinigen met GrindzTM molenreiniger of indien de melding clean verschijnt.
De trechter dient hiervoor leeg te zijn (zie verder).

1.      2.      3.      

1. Op het scherm van de molen staat DC-ONE ready of DC-TWO ready.
Druk enkele seconden op de middelste knop Menu onder het scherm.

2. Er verschijnt een Main menu met ‘1 Password ‘2 Set grinding ‘3 Progr doses.
3. Druk op de rechtse knop naar beneden tot er ‘4 Burrs cleaning verschijnt.

4.      5.      6.                   

4. Druk op de middelste knop Menu onder het scherm tot er ‘1 Start ‘2 Exit verschijnt.
Voor de DC Two molen volgt u eerst alle stappen voor grinder 1. Herhaal het volledige proces voor grinder 2.

5. Druk opnieuw op Menu tot op het display Opening motorreductor staat. De molen maalt automatisch de resterende 
koffi e in de behuizing tot deze leeg is. Hierna zal er op het scherm Insert kit tablets verschijnen.

6. Voeg 35 à 40 g tabletten in de trechter en druk opnieuw op Menu. De molen zal na reiniging automatisch terug op zijn 
beginstand komen. Het reinigingsproces is voltooid.
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➢ Ruimte rond de molen

Trek de stekker uit het stopcontact.
Maak de molen, de onderkant van de molen en de ruimte eronder volledig stofvrij en schoon.
Beide oppervlakken moeten vrij zijn van olie, vet en stof.

➢ Trechter

Trechter moet regelmatig ontvet worden met reinigingsproduct.

• Klep van de bonentrechter(s) sluiten door ze toe te schuiven.
• Bonentrechter naar rechts draaien zodat de bayonetkoppeling loskomt: dit gebeurt 

door een draaiende beweging van links naar rechts te maken via het mondstuk van de 
trechter en tegelijk zacht te drukken bovenop de trechter. 
Opgelet: Nooit rechtstreeks druk uitoefenen op de plastic trechter!

7. Maalproces onderbreken

Indien het maalproces wordt onderbroken alvorens de ingestelde maaltijd is verstreken, zal het LED bij de selectieknop 
knipperen. Het maalproces kan worden herstart door de portafi lter opnieuw in de steun te schuiven. De ontbrekende 
hoeveelheid wordt dan in de portafi lter gemalen.
Indien dit niet gewenst is, kan de selectieknop worden ingedrukt waardoor de volledige maalhoeveelheid of maaltijd 
opnieuw beschikbaar is.


