
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. Deze kit bevat een blinde fi lter, een borsteltje, 
een sleutel voor een douchette en Dalla Corte reinigingstabletten.

2. Dagelijkse reiniging

➢ Groep

Reinig elke groep met het automatische reinigingsprogramma. Dit duurt 3 minuten. 
Tijdens het reinigingsproces zullen de drie knoppen vooraan knipperen.

Controleer de douchetten en reinig ze met het bijgeleverde borsteltje. Spoel de douchette door éénmaal kort op het scherm 
te drukken. Verwijder het zeefje uit de portafi lter en vervang het door een blind fi lterzeefje met daarin een reinigingstablet. 
Bevestig vervolgens de portafi lter aan de groep. 
Druk op het scherm op de rechterpijl, kies daarna voor group cleaning en start het proces door op confi rm te drukken:

                  

Voer deze cyclus opnieuw uit zonder 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. Voer dit reinigingsprogramma uit op elke groep apart.
U kan een snelle handmatige reiniging doen met de blinde fi lter door de 3e knop vooraan gedurende enkele seconden in te 
duwen.

➢ 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.
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➢ Rooster en afl oopbakje

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

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 zijn ingedrukt. Monteer de onderdelen opnieuw en let
 daarbij op een correcte plaatsing. Een foutieve plaatsing kan leiden tot een slechte extractie 
van de koffi e 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

Maandelijks reinigen en na een periode van stilstand.
Zie manual die meegeleverd werd bij het toestel.

4. Vervangen van de waterfi lter

Het controleren van het debiet op de waterteller is de verantwoordelijkheid van de klant.
De klant dient onze technische dienst te contacteren van zodra het debiet onder 300L is gedaald.

 

  


