
1. Algemene reinigingsinfo

Alle onderdelen die in contact komen met de koffi e moeten worden gereinigd.

Bij de levering van uw machine zit een reinigingskit, die blinde fi lter, een borsteltje, een sleutel voor 
een douchette en Dalla Corte reinigingstabletten bevat.

2. Dagelijkse reiniging

➢ Groep

Haak de portafi lter los van het apparaat. Opgelet, want deze is nog warm. Verwijder het zeefje uit de portafi lter en 
vervang het door een blinde fi lter met daarin een reinigingstablet, die bij het apparaat werden geleverd. Bevestig 
vervolgens de portafi lter terug aan het apparaat. 

Zet de keuzehendel in de stand ‘manuele dosering’. De automatische reinigingscyclus zal worden gestart.

Na de reinigingscyclus herhaalt u de handeling zonder de tablet om het reinigingsmiddel volledig uit de machine te krijgen. 
Verwijder nadien de blinde fi lter en plaats het zeefje terug in de bijhorende portafi lter.

➢ Zeefje en portafi lter

Het zeefje uit de gebruikte portafi lter nemen en grondig reinigen met warm water en het bijgeleverde borsteltje.
Laat het weken in heet water en borstel ze af met een niet-schurend borsteltje als de gaatjes nog verstopt zijn.

Week de portafi lter (zonder zeefje) in warm water en voeg een reinigingstablet toe. Spoel goed met water.
Opgelet: het handvat van de portafi lter mag niet in het water komen.

➢ Rooster en afl oopbakje

Rooster en afl oopbakje van het toestel verwijderen en schoonmaken met warm water en ontvettingsmiddel.
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3. Periodieke reiniging

➢ Douchette en douchettehouders

Verwijder de douchette met de bijgeleverde sleutel en reinig ze wekelijks met warm water en het bijgeleverde borsteltje.
Bij het verwijderen van de douchette dient u rekening te houden met de warmte van de groep.

Opgelet: vervang de douchette zodra ze is ingedrukt. Monteer het onderdeel opnieuw en let daarbij op een correcte 
plaatsing. Een foutieve plaatsing kan leiden tot een slechte extractie van de koffie en beschadiging van de groep.

➢ Stoompijpje

Het stoompijpje moet na elk gebruik met een vochtige doek worden schoongemaakt om te voorkomen dat er melkresten 
achterblijven.
‘S avonds goed schoonmaken en controleren of de gaatjes niet verstopt zijn.

➢ Stoomboiler en heet water

Het is noodzakelijk om één keer per jaar het water in de boiler volledig te ledigen. Tijdens dit preventief onderhoud moet 
ook de boiler worden gecontroleerd.  Als er kalk in de machine zit, moet deze ontkalkt worden.
Deze handelingen moet door een erkend technieker worden uitgevoerd.

4. Vereisten voor het water

Metingen van het water die in acht moeten worden genomen (in overeenstemming met de wettelijke voorschriften in het 
land van de bestemming) EN vóór het gebruik van de machine.

Min Max

Totaal aantal onopgeloste 
stoffen (TDS-waarde)

60 mg/L 120 mg/L SCA standaarden

Waterhardheid
6°f

3.37°D
10°f

5.62°D

PH-waarde 6.5 [-] 9.5 [-] Dgl. 31/2001*

Chloride ** ≤ 0.2 mg/L

Natrium ≤ 10 mg/L SCA standaarden

Waterdruk 2 bar 4 bar
Buiten deze waarden moet een drukregelaar worden 
gebruikt. 
Minimaal debiet is 2 L/min.

* De veiligheidsvoorschriften voor drinkwater van het land van bestemming van de apparatuur vaststellen en naleven
** Of residueel ontsmettingsmiddel, indien gebruikt


