
Pagina 1Coffenco B.V. • De Weegschaal 11a • 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 613 75 79 • Ftelefax: 073 614 21 79 • info@coffenco.nl • www.coffenco.nl 

Frontdeur openen

Containers vullen

Doe de benodigde hoeveelheid voor 1 dag in de containers, 
zodat u altijd verse producten heeft.

Voorzichtig!

Beklemmingsgevaar en Lichamelijk letsel moge-
lijk door maalschijven! 

 � Schakel het apparaat bij de hoofdscha-
kelaar uit, wanneer u de productcontai-
ners vult of wanneer u instellingen aan de 
molen gaat doen.

 � Houdt handen en andere lichaamsdelen 
bij de maalschijven vandaan.
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1 instantcontainer/ bonenstolp

2 bonenstolp

3 handinworpschacht

4 producttoetsen

5 SHIFT toets

6 deurslot

7 in de hoogte verstelbare productuitloop

8 residulade

9 lekbak

10 stoomkraan

11 handgreep

12 toets 7

13 INFO toets

14 display 

15 geheugenkaartlezer

16 instantcontainer

Drankuitloop volledig naar 
beneden trekken.

Draai de sleutel tegen 
de klok in en open de 
frontdeur.
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Houd SHIFT toets ingedrukt, en 
druk op de INFO toets. 

Bij apparaten met zelfbediening: 
Druk op de SHIFT toets als de deur 
geopend is. Sluit de frontdeur.

Wanneer de boilertemperatuur de 
50 °C bereikt, spoelt de machine 
automatisch de zetgroep.  
Op de display verschijnt:  

g. AUTO CLEANiNg

PPRODuCTBeReIDING STARTeN eN STOPPeN
Om de productbereiding te starten, drukt u op de gewenste product-
toets. 

Door nogmaals op de gekozen toets te drukken, stopt u de bereiding. 
Bij producten met melk onderbreekt de eerste druk op de toets de 
melkbereiding en de tweede de koffie bereiding. 

Bij machines met zelfbediening kan de productuitgifte niet gestopt 
worden.

Wanneer de ingestelde boilertemperatuur bereikt is, lichten de toet-
sen op. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Controleer of residubak en 
lekbak in positie zijn.

Inschakelen

1 Zet het apparaat d.m.v hoofdscha-
kelaar aan. De hoofdschakelaar 
bevindt zich aan de onderzijde 
van de machine.

3Sluit de frontdeur.2

6

Productbereidingen

Voorzcihtig!
Verbrandingsgevaar door hete stoom en water! 
Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen.

TWeeDe PRODuCTNIVeAu  
PPRODuCTBeReIDING MeT CHIPkAART
Voor het product op het tweede niveau moet u eerst op de SHIFT toets 
drukken en daarna op de gewenste producttoets.

Bij bediening met chipkaart, plaatst u de kaart op de kaartlezer en 
daarna op de gewenste producttoets.

Let erop dat de de kaartlezer goed schoon is, anders kan het 
zijn dat de kaartlezer niet functioneert . 

kOFFIe – CAPPuCCINO – CHOCO 
1. Plaats een kopje onder de koffie-uitloop. 
2. Druk op de gewenste producttoetsen. De bereiding start en 

stopt automatisch, zodra de geprogrammeerde hoeveelheid 
bereikt is. Op de display verschijnt: 

XXXXXXXXX

HeeT WATeR
1. Plaats een kopje onder de heet-wateruitloop.
2. Druk op de heetwater toets. 

er wordt heet water bereid. De bereiding stopt automatisch 
zodra de geprogrammeerde hoeveelheid bereikt is. Op de 
display verschijnt: 

XXXXXXXXX

kOFFIeSPeCIALITeITeN MeT GeMALeN kOFFIe
De functie is geblokkeerd voor alle configuraties met zelf-
bediening.

Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
1. Open de handinworpschacht. Op de display verschijnt: 

XXXXXXXXX

2. Deponeer de gemalen koffie in de handinworpschacht. 
3. Sluit de handinworpschacht. 
4. Druk op de gewenste bereidingstoets. 
5. De bereiding start en stopt automatisch zodra de ge-

programmeerde hoeveelheid bereikt is. Op de display 
verschijnt:  

XXXXXXXXX

5

Wanneer u de handinworpschacht niet sluit, of wanneer u 
geen producttoets kiest, breekt de machine de functie na 20 
seconden af. De machine zal de zetgroep automatisch  
opnieuw positioneren. Op de display verschijnt: 

MeLkSCHuIM
De functie is geblokkeerd voor alle configuraties met zelfbedi-
ening en uitsluitend mogelijk bij machines met stoomboiler. 

1. Plaats een kopje onder de cappuccinatore.
2. Houd de toets van een product met melk ingedrukt. Na 

ca. 2 seconden begint de productie van het melkschuim.
3. Om de melkschuimproductie te beëindigen, laat u de toets los.

4
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Stoom 

Machines met zelfbediening en topping versie hebben geen stoompijp. De stoomuitgifte is derhalve niet mogelijk.

Als u de stoombereiding wilt beëindigen, 
neemt u de stoompijp uit de drank. 

 Voorzichtig! Verbrandingsgevaar door 
hete oppervlakken. Pak de stoompijp altijd 
bij de handgreep vast. 

Druk op de stoomtoets om de stoompijp te 
reinigen. Dompel de stoompijp in de drank.

 1  2  3 

Laat de stoompijp NOOIT in de vloeistof 
staan.  
 

Veeg de stoompijp met een vochtige doek 
schoon.  
 

Druk na gebruik van de stoompijp de 
stoomtoets in om de stoompijp te reinigen. 
 

 4  5  6 

MeLkSCHuIM

De cappuccinatore is uitgerust met een  
schuimregelsysteem, dat de nodige luchthoe-
veelheid voor de melkschuimproductie regelt.

Open de frontdeur, en verwijder de metalen 
afdekplaat van de stelschroef die zich aan de 
linkerzijde van de machine bevindt. 

Draai de stelschroef met de klok mee om 
een dichter schuim (met kleine bellen) te 
verkrijgen, of tegen de klok in voor een 
lichter schuim (met grote bellen). 

Instellen 

MeLkTeMPeRATuuR

De melktemperatuurregelaar bevindt 
zich aan de melkslang van de cappucci-
natore. Draai de stelschroef met de klok 
mee om de temperatuur te verhogen 
resp. tegen de klok in om de temperatu-
ur te reduceren.

MOLeN 

Draai de schroef op boven-
zijde apparaat tegen de klok 
in en verwijder de bonen-
stolpen.

Instelschuif naar 
rechts: grove maling. 
Instelschuif naar links: 
fijne maling. 

Zet de bonenstolpen 
er weer in, en draai 
de schroef met de 
klok mee vast. 

De nieuwe instelling is pas bij de derde zetting volledig verwerkt.

 1  2  3 

 1  2 

Voorzichtig!

Beklemmingsgevaar en Lichamelijk 
letsel mogelijk door maalschijven! 

 � Schakel het apparaat 
bij de hoofdschakelaar 
uit, wanneer u de pro-
ductcontainers vult of 
wanneer u instellingen 
aan de molen gaat 
doen.

 � Houdt handen en ande-
re lichaamsdelen bij de 
maalschijven vandaan.
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Zetgroep, mixer-unit en cappuccinatore automatisch reinigen
Reinig het apparaat en de accessoires op het einde van elke werkdag. Volg daarbij de beschrijvingen op de volgende pagina‘s.

Verwijder de melkaanzuigs-
lang uit het melkkarton.  

MiLKER CLEANiNg 
iNSERT CLEANSER 

PRESS SHiFT BUTTON

Houd SHIFT toets 5 seconden 
ingedrukt.

gROUP CLEANiNg 
PRESS SHiFT BUTTON

gROUP CLEANiNg  
MiXER CLEANiNg 
MiLKER CLEANiNg

 
 


1 STANDARD: Druk toets 7, om 
de reiniging te starten. 

Bij apparaten met zelfbedie-
ning: Voer uw wachtwoord in. 
Druk toets 7, om de reiniging 
te starten. 

gROUP CLEANiNg 
DEUR OPENEN EN 

CLEAN COMPONENT

PASSWORD 
_ _ _ _ _

2 Open de frontdeur. 

gROUP CLEANiNg 
DEUR OPENEN EN 

CLEAN COMPONENT

3

Verwijder alle koffieresten uit 
de zetgroep. 

gROUP CLEANiNg 
CLEAN & 

CLOSE FRONT PANEL

4 Reinig de bovenste piston met 
een vochtige doek.  
Sluit de frontdeur.

gROUP CLEANiNg 
CLEAN & 

CLOSE FRONT PANEL

5 Frontdeur openen, reiniging-
stablet in de zetruimte leggen. 
Frontdeur sluiten.

gROUP CLEANiNg

TABLET iNWERPEN

6

De reiniging start. einde van de 
reiniging afwachten.  

gROUP CLEANiNg

END iN XX SEC.

7 Druk toets 7, om de reiniging 
van de mixer-unit te starten. 

MiXER CLEANiNg 
PRESS SHiFT BUTTON

gROUP CLEANiNg  
MiXER CLEANiNg 
MiLKER CLEANiNg

þ
 


8 einde van de mixer reiniging 
afwachten. 

MiXER CLEANiNg

END iN XX SEC.

9 Druk SHIFT 7, om de reiniging 
van de cappuccinatore te 
starten.

MiLKER CLEANiNg 
PRESS SHiFT BUTTON

gROUP CLEANiNg  
MiXER CLEANiNg 
MiLKER CLEANiNg

þ
þ


10

11 Meng twee doppen melk- en 
slagroomreiniger in 400 ml 
water. 

MiLKER CLEANiNg 
iNSERT CLEANSER 

PRESS SHiFT BUTTON

12 Leg de melkaanzuigslang in de 
met reinigingsmiddel gevulde 
maatbeker. 

MiLKER CLEANiNg 
iNSERT CLEANSER 

PRESS SHiFT BUTTON

13 Druk toets 7, om de reiniging 
te starten.  

MiLKER CLEANiNg

END iN XX SEC.

14
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Na afloop van de reiniging ver-
schijnt de volgende melding 
op de display:

MiLKER CLEANiNg 
REPEAT CLEAN 

USiNg ONLY WATER 
PRESS SHiFT BUTTON

Leg de melkaanzuigslang in 
een reservoir met koud water 
(400 ml).

15 Druk toets 7, om de reiniging 
alleen met water te starten. 
Na afloop van de reiniging ver-
schijnt de volgende melding 
op de display:

MAAK UW KEUZE

 RESiDUBAK VOL

16 Drankuitloopopening omhoog 
schuiven. 

MAAK UW KEUZE

 RESiDUBAK VOL

17 Residubak eruit trekken en 
legen.

MAAK UW KEUZE

RESiD. UiT POSi.

18

Mixer-unit handmatig reinigen

Open de frontdeur.  1 Haal uitloopslang van Mixer. 
  

 2 Draai de vergrendeling tegen 
de klok in. 

 3 Neem de mixer uit.    4

Spoel de mixer grondig onder 
stromend water af. 

 5 Bevestig de mixer en uitloops-
lang terug. Sluit de frontdeur. 

 6

Minimum 5 seconden wach-
ten. Op de display verschijnt 
de volgende melding:

MAAK UW KEUZE

 RESiD. UiT POSi.

19 Residubak in het apparaat 
plaatsen.  

UiT  
EMPTY THE DRiP TRAY

20 Lekbak verwijderen en legen. 
(alleen bij apparaten zonder 
vaste wateraansluiting)

UiT  
EMPTY THE DRiP TRAY

21 Lekbak in het apparaat 
plaatsen. 

UiT  
RESiD. UiT POSi.

22
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Cappuccinatore en koffieuitloop handmatig reinigen

Neem de cappuccinatore uit 
de houder. 

 1 Cappuccinatore uit de 
koffieuitloop verwijderen. 
Silicone-slang No.3 en No.4 
verwijderen.

 2 Neem de cappuccinatore uit 
elkaar. Reinig de verschillende 
onderdelen grondig met water 
en vaatwasmiddel. Melkresten 
uit de gaten verwijderen. Pak-
kingen controleren.

 3 koffieuitloop demonteren.
Afzonderlijke delen reinigen. 
koffieresten uit de gaten 
verwijderen. 

 4

Tobehoren reinigen
LekBAk eN ReSIDuBAk

Reinig de lekbak en residubak dagelijks 
grondig met water en reinigingsmiddel.   

BONeNSTOLPeN

Draai de schroef op bovenzijde apparaat 
tegen de klok in en neem de bonenstolp 
uit.

Reinig de bonenstolpen eenmaal per week 
met een doek en geschikt reinigingsmid-
del.

 1

 2

INSTANTCONTAINeR

Draai de schroef op bovenzijde apparaat 
tegen de klok in en neem de instantcon-
tainer uit. 

Reinig de instantcontainer eenmaal per 
week met een doek en geschikt reinigings-
middel.

 1

 2

Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel
 � Reinig de cappuccinatore alleen met de hand als deze bij de automatische reiniging niet goed schoon geworden is en daardoor niet werkt.  
 � Reinig de cappuccinatore niet in de vaatwasmachine! De kunststofdelen kunnen daarbij beschadigd worden!  

Aanbevolen reinigingsmiddelen
Coffenco reinigingstabletten 
(100 tabletten à 2 g) 
Bestelnr.: 5007.1

Coffenco speciaal reinigingsmiddel voor 
alle melk- en slagroomapparaten (1 liter) 
Bestelnr.: 5010.1



Pagina 7

OPeN DOOR

UiT 
 OPEN DOOR

Beschrijving: Alle functies 
zijn geblokkeerd. 

Oorzaak: Frontdeur is geo-
pend.

Oplossing: Frontdeur sluiten. 
Aparaat aanzetten.

Foutcorrectie

GROuNDSBIN FuLL

MAAK UW KEUZE

 
 gROUNDSBiN FULL

Beschrijving: Het aparaat 
geeft geen koffie uit.

Oorzaak: De residulade is 
vol. Het aantal ingestelde 
koffieresidu-en is bereikt. 

Oplossing: 1. Schuif de pro-
ductuitloop omhoog. 

2. Verwijder de residulade en 
leeg deze.

Na 10 seconden toont het 
display:

CLOSE THE gROUNDS BiN

 
 gROUNDS BiN OPEN

3. Plaats de lekbak terug in de 
machine.

MISSING COFFee

MAAK UW KEUZE

 
 MiSSiNg COFFEE

Beschrijving: Het aparaat 
geeft geen koffie uit. 

Oorzaak: er zitten geen koffie-
bonen in de bonenstolpen en 
in de zetgroep. 

Oplossing: Vul de bonenstolp 
met bonen.

MISSING DeCAF.

MAAK UW KEUZE
 

 MiSSiNg DECAF.

Beschrijving: De machine 
geeft geen dranken uit met 
gemalen koffie. 

Oorzaak: er is geen ge-
malen koffie in de han-
dinworpschacht en in de 
zetgroep.  

Oplossing: Deponeer de 
gemalen koffie in de handin-
worpschacht. Druk nogmaals op 
de gewenste bereidingstoets. 

LekBAk ONTBReekT 

UiT

 DRiP TRAY OUT

Beschrijving: Productuitgiftes 
zijn geblokkeerd.

Oorzaak: De lekbak is niet of 
niet juist geplaatst. De mi-
croswitch maakt geen contact. 

Oorzaak: Plaats de lekbak 
terug in de machine.

DRIP TRAy FuLL  
(ALLeeN BIj APPARATeN ZONDeR VASTe WATeRAANSLuITING)

UiT

 DRiP TRAY FULL

Beschrijving: Productuitgiftes 
zijn geblokkeerd.

Oorzaak: De lekbak is vol. De 
vloeistof heeft het maximale 
niveau bereikt.

Oplossing: 1.Haal de lekbak 
eruit en leeg deze.

2. Plaats de lekbak terug in de 
machine. 

INFO TOeTS 
De info toets biedt niet alleen 
hulp bij foutmeldingen. een 
druk op de INFO-toets biedt u 
meer informatie, bijvoorbeeld:

CLOSE FRONT PANEL

 
 OPEN DOOR

EMPTY gROUNDS BiN
WAiT 10 SEC.

 
 gROUNDS BiN FULL

FiLL THE HOPPER

 
 MiSSiNg COFFEE



Pagina 8 Coffenco B.V. • De Weegschaal 11a • 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 613 75 79 • Ftelefax: 073 614 21 79 • info@coffenco.nl • www.coffenco.nl 

Programmeren 
TOeGANG MeT WACHTWOORD 
Het wachtwoord bestaat uit 5 cijfers. Afhankelijk van het bevoegdheidsniveau bestaan er verschillende wachtwoorden. Met het chef-
wachtwoord heeft u volledige toegang tot alle hierna beschreven programmamenu‘s. Met het verkoop- en kelnerwachtwoord heeft u 
beperkte gebruiksmogelijkheden. 

Chef: 2 2 2 2 2 

kelner: 6 1 1 1 1

Ga als volgt te werk:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt.  

Op de display verschijnt de volgende melding:

PASSWORD 
_ _ _ _ _

 
3. Voer uw wachtwoord in. 
Het programmamenu wordt geopend.  
Het programmeerniveau heeft de volgende structuur:

DE29D1101Z0778

In de programmeermodus hebben 
de toetsten de volgende functies:

Toets Functie

1 editeren 

2 spazie

3 deleten

4 scroll

5 –

6 +

7 enter

8 esc.

TOeGANG MeT CHIPkAART

1. Schakel het apparaat uit. De witte LeD van de kaartlezer licht op.
2. Leg de kelner- of chef-chippkaart in de kaartlezer. Het witte LeD verdwijnt.

Let erop dat de kaartlezer goed schoon is, anders kan het zijn dat de kaartlezer 
niet functioneert.

3. Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt. Op de display verschijnt het hoofdmenu 
zoals hierboven beschreven staat. 

1 2
3 4
5 6
7 8

Gebruiksaanwijzing 
Armonia Classic
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