
ONDERHOUDSKAART
H O U D  J E  K O F F I E M A C H I N E  T O P F I T !

KOFFIE SMAAKT HET LEKKERST UIT EEN SCHONE KOFFIEMACHINE
Onderhoud de koffiemachine dus goed! Kom fris voor de dag en houd de 
koffiemachine wekelijks goed bij. Gelukkig is dat met deze kaart een makkie!

F R I S  V O O R  D E  D A G ! 
CHECKLIST

Waterreservoir gevuld?

UItloop gespoeld?
Druk op  en
zie  “SCHOONMAKEN”. 
bevestig met               .

SETTING 

SETTING 

Lekbak geleegd & afgewassen?
Tip: houd de connectoren 

goed droog.

Koffiebonen gevuld?

Melk gebruikt?
Reinig dan het melk-
systeem, zie rechterzijde 
van deze kaart.

Koffieresidu geleegd?
Leeg de koffie bij 

het GFT afval.

Als f inishing touch neem je de machine nog even af met een vochtige doek.
Doe deze check iedere dag en je Baristi zal altijd voor je klaar staan!

INHOUD:
1. Dagelijks onderhoud
2. Wekelijks onderhoud
3. Koffiemachine gebruiken
4. Ontkalken & waterfilters
5. Reinig melksysteem
6. Quickfixes 

WIST JE DAT: 
Op giocoffeeclub.nl kun 
je nog meer informatie en 
quickfixes vinden van de 
Baristi 25.

scan gemakkelijk deze QR Code
Heb je een totale vastloper?

Mail dan naar coffeeclub@giocoffee.nl

www.giocoffeeclub.nl

REINIG MELKSYSTEEM

Heb je jezelf of een ander getrakteerd op een heerlijke koffievariatie met melk? 
Dan moet het melksysteem dezelfde dag nog worden gereinigd. Gelukkig doet 
de Baristi hierbij ‘the dirty job’. 

Maak een mix aan van 5 ml Gio melkopschuimer reiniger in 100 ml 
schoon water en hang het melkslangetje erin.

Start het Melkreinigingsprogramma.
Druk op   dan op  . Selecteer dan “REINIG MELK” door te 
drukken op       .

De koffiemachine gaat opwarmen tot er “REINIG KLAAR DRUK SETTING”   
verschijnt. Druk dan weer op          zodat het reinigen kan starten.

Hang na het reinigen de melkslang in een kopje met schoon water.   
Start nu opnieuw het reinigingsprogramma in stap     &    , hiermee zorgen 
we dat alle reinigingsmiddelen uit het systeem zijn. 

Na het reinigen staat er kort in beeld “DRUK SETTING SPOEL MELKUNIT”  
druk op  , de koffiemachine spoelt nu de laatste onderdelen na.

Dat was het alweer,  je melksysteem is weer lekker fris!
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QUICK FIXES
Heb je een probleem met je koffiemachine? In de meeste gevallen kun 

je het zelf oplossen. Kijk voor alle quick fixes op de leden omgeving 
van GIOCOFFEECLUB.NL.
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Eens per week is het nodig om de koffiemachine inwendig te reinigen, maak 
je niet druk hier, heb je geen schroevendraaier voor nodig. Je Baristi doet het 
meeste zelf, met een beetje hulp van jou is het zo voor elkaar! 

WEKELIJKS ONDERHOUD

ZETGROEP REINIGEN
Na een week heerlijke koffies zetten moet de zetgroep gereinigd worden. 
Pak vast de Koffiemachine Schoonmaaktabletten, dan gaan we aan de slag!

Ga in het onderhoudsmenu naar reinig zetgroep. 
Druk hiervoor op , selecteer “MENU”, selecteer dan “ONDERHOUD” en 
selecteer vervolgens “REINIG ZETGR.”.

Druk op       , er verschijnt “REINIG ZETGR. BEVESTIGEN” in beeld.  
Druk op        om te bevestigen.

Leeg de lekbak en druk dan op    . Wacht even tot de machine je 
hulp nodig heeft.

De koffiemachine vraagt om een tablet. Werp een Schoonmaaktablet in 
de schacht onder het rooster bij het bonenreservoir. 
Gelukt? Druk dan weer op    . 

Geef de koffiemachine even   
de tijd om goed schoon te worden. 

Tip:  je kunt gerust even weglopen. 

Als de koffiemachine klaar is, leeg 
je nogmaals de lekbak.

En zo is de zetgroep weer lekker fris, 
doe dit iedere week, dan blijft je koffie 
het lekkerst smaken!
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Melk bederft snel en vraagt daarom wat extra aandacht. 
Maak daarom iedere week de melkopschuimer grondig schoon. 

MELK OPSCHUIMER REINIGEN (wekelijks onderhoud)

Trek de melkopschuimer van de machine,     
door deze naar je toe te halen. 

Demonteer de melkopschuimer, inclusief de melkslang, 
in zes onderdelen. Trek de chrome dop eraf (1) en trek dan 
het onderliggende zwarte dopje 
eruit (2). Trek het knopje er aan de 
voorkant uit (3), hierdoor komt ook 
direct het schild los (4).

Reinig alles grondig met heet 
water en maak de onderdelen 
goed droog.

Monteer alles weer terug, 
begin bij het schild (4)  
(deze past maar op 1 manier). Steek dan het knopje terug (3) en laat deze wijzen 
naar het koffiekopje met het wolkje schuim. Plaats dan het zwarte dopje 
terug, duw het er volledig in tot je *plop* hoort. Dek het geheel weer af 
met de dop van chroom

Steek de volledige melkopschuimer weer rechtop terug in de koffie-
machine. En klaar is  Gio!
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SAMEN VORMEN WE EEN SUPER TEAM
Jij zorgt ervoor dat de koffiemachine goed wordt onderhouden. Wij zorgen 
ervoor dat jij altijd voldoende reinigingsproducten in huis hebt om dit goed 
te kunnen doen. Zo blijf jij genieten van de lekkerste koffie!

SETJE MELKSLANGEN
In de Gio Coffee Club Webshop kan je extra Baristi 25 
melkslangetjes kopen. Lekker makkelijk, scheelt weer afwassen.



H O E  K O M  I K  B I J  H E T  O N T K A L K I N G S P R O G R A M M A ?

Vul het waterresevoir met 1 liter water.
t i p :  d a t  i s  o n g e v e e r  t o t  h a l v e r w e g e  d e  t a n k

Werp het ontkalkingstablet in de tank en laat het 5 minuten bruisen
tot dat deze is opgelost. Waarna je de tank terugzet in je koffiemachine.

Start het ontkalkingsprogramma van de Baristi 25.

Leeg de lekbak en wacht tot de koffiemachine jouw hulp weer nodig heeft.

Spoel het waterreservoir goed om en vul het volledig met schoon water.

Wacht tot de Koffiemachine klaar is en leeg de lekbak opnieuw. 

Klaar om te genieten van heerlijke koffie!

ONTKALKEN & WATERFILTERS
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WATERFILTERS
Een alternatief voor ontkalken is het gebruik van een speciaal 
Baristi 25 koffiemachine waterfilter. Dit filter zorgt voor de juiste 
hardheid van het water, wat jouw koffie het lekkerst laat smaken en 
daarbij de koffiemachine beschermt tegen verkalking. Deze water-
filters kun je los bijbestellen in de webshop op giocoffeeclub.nl 

ONTKALK INSTRUCTIE
Door te ontkalken blijft de cremalaag beter, ook kan je de subtiele onderliggende sma-
ken in de koffiemelange weer rijkelijk proeven. Ontkalken duurt +-30 min, het meeste 
doet de koffiemachine zelf en met een beetje hulp van jou is het zo voor elkaar!

WIST JE DAT: 
We jou alti jd op ti jd een nieuw ontkalkingsetje sturen.

KOFFIEMACHINE GEBRUIKEN

BARISTI 25 KOFFIEMACHINE
De Baristi 25 heeft meer in zijn mars dan ogenschijnlijk lijkt. 
Simpel in gebruik, je moet alleen even weten waar het zit.

NAVIGEREN DOOR HET MENU
-  Druk op de meest rechterknop       .
-  Navigeer door het menu met  en      toetsen.
-  Selecteer een optie door weer op de   knop te drukken.
-  Om uit het menu te gaan, klik je met de navigatie toetsen door het 
menu tot dat je “TERUG” in het beeld ziet. Selecteer deze optie
vervolgens met  .

STERKER/MILDER
Drink de koffie zoals jij hem het lekkerst vindt. Tijdens het malen kun 
je nog snel even de dosering aanpassen. Dit kun je ook vooraf al doen 
door op               te drukken.  is mild,   is normaal en    is intens. 
Bij de bonen kun je ook de maalschijf aanpassen. Deze staat al goed 
ingesteld voor jouw gekozen koffiemelange. Wil je hier toch mee aan 
de slag, ga dan altijd voor een instelling tussen de 2 en de 4.

DUBBELE KOP
Wil je in één keer twee koppen tegelijkertijd zetten?
Druk hiervoor op               en vervolgens op              /  

LATTE MACCHIATO
Nog een verborgen talent is het zetten van een latte macchiato. 
Druk op  . Druk op     en krijg “CAFE LATTE” in beeld. Druk 
dan nogmaals op      om te bevestigen. 
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COFFEE ESPRESSO 
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SCOOR ALLES VOOR JE 
KOFFIEKOP IN DE WEBSHOP
Drink je koffie met melk en suiker? In 
de webshop van de Gio Coffee Club 
vind je alle producten om jouw koffie 
compleet te maken. 

WIST JE DAT: 
Je ook heerl i jke Gio Leaves thee kunt kri jgen in de giocoffeeclub.nl  webshop.

giocoffeeclub.nl/collections/webshop

Druk op 
Druk 2x  tot “MENU” in het display staat.
Druk dan 3x op              krijg hiermee “ONDERHOUD”
daarna “ONTKALKEN” en dan “ONTKALKEN TERUG” in beeld. 
Druk op                en zie“ONTKALKEN BEVESTIGEN”. Druk nu  
2x op            en je zit in het ontkalkingsprogramma.

Het is gelukt als de machine vraagt om de lekbak te legen.
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