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Reinigen 
Reinig het apparaat en de accessoires op het einde van elke werk-
dag. Volg daarbij de beschrijvingen op de volgende pagina‘s. 

De aanspraak op garantie vervalt als 

 � de aanbevolen dagelijkse reinigingen van het 
apparaat niet gebeuren zoals beschreven in deze 
handleiding; 

 � andere dan de door Coffenco aanbevolen  
reinigingsmiddelen gebruikt worden.  

Zetgroep automatisch reinigen 
Benodigde reinigingsmiddelen: Coffenco reinigingstabletten (bestelnr.: 5007.1), reinigingsborsteltje (Z0624)

Reinig de zetgroep minstens eenmaal per dag als volgt: 

1. Houd toets [C] 5 seconden 
lang ingedrukt. (Bij zelfbediening 
toets [C] en toets [on/off] 5 seconden lang 
ingedrukt.)

2. Druk op de toets [+] en [–] om 
„Groepreiniging“ te kiezen. 
Bevestig keuze met toets [C]

3. Druk op de toets [+] en [–] 
om zetgroep 1 of 2 te kiezen 
(alleen bij FD21/22).
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4. Druk op toets [C] om de reini-
ging van de zetgroep te starten.

5. Open de frontdeur. Verwijder 
alle koffieresten uit de zetgroep. 

6. Piston met een zachte, voch-
tige doek afvegen.  Sluit de 
frontdeur.
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7. Werp een doormidden gebro-
ken reinigingstablet in de han-
dinworpschacht. Door het slui-
ten van de handinworpschacht 
wordt het reingings-programma 
automatisch gestart.

8. Na het einde van de reiniging-
scyclus. (Bij FD21/22 cyclus 
herhalen voor reiniging andere 
groep.) Reinig de lekbak da-
gelijks grondig met water en 
reinigingsmiddel.

OPMERKING
Indien de handinworpschacht zich 
niet laat openen of sluiten, start 
de Reinigingscyclus automatisch 
na 20 Seconden.

Indien de stroomtoevoer tijdens 
de reinigingscyclus onderbreekt, 
zet de reinigingscyclus weer voort 
als stroom beschikbaar is.
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afb: functietoetsen
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Cappuccinatore automatisch reinigen
Benodigde reinigingsmiddelen: Coffenco speciaal reinigingsmiddel voor alle melk- en slagroomapparaten (bestelnr.: 
5010.1), maatbeker (ca. 750 ml inhoud) 

Reinig de cappuccinatore op het einde van elke werkdag als volgt: 

1. Verwijder de melkaanzuigslang uit het melkkarton/voorraadcontainer. 

2. Meng twee doppen melk- en roomreiniger in 500 ml water. Neem de gebruiksinstructies en veiligheid-
saanwijzingen voor het reinigingsmiddel in acht! 

3. Leg de melkaanzuigslang in de met reinigingsmiddel gevulde maatbeker.

4. Houd toets [C] 5 seconden lang ingedrukt.  
(Bei Selbstbedienung toets [C] und toets [on/off] 5 seconden lang ingedrukt.)

5. Druk op de toets [+] en [–] om „cappuccinatore reiniging“ te kiezen. Bevestig keuze met toets [C].

6. Druk op de toets [+] en [–] om zetgroep 1 oder 2 te kiezen (alleen bij FD21/22).

7. Druk op de toets [C] om de reiniging van de cappuccinatore te starten.

8. Om alle reinigingsmiddelresten te verwijderen, maatbeker omspoelen, vullen met schoonwater en mel-
kaanzuigslang in gevulde maatbeker leggen. Druk toets [C] om naspoelen cappuccinatore te starten.  
(Bij FD21/22 cyclus herhalen voor reiniging andere cappuccinatore.)

Bij enkele machineversies moet u toets [C] ingedrukt houden en daarbij toets [S] indrukken, om de Rei-
nigingscyclus te starten. Voer deze reinigingscyclus driemaal met en daarna minstens tweemaal zonder 
reinigingsmiddel uit. 

Cappuccinatore handmatig reinigen 
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. De handmatige reiniging voert u als volgt uit:  

1. Neem de cappuccinatore uit de houder. 

2. Neem de cappuccinatore uit elkaar. 

3. Reinig de verschillende onderdelen grondig met water en vaatwasmiddel. 

OPMERKING 
Reinig de cappuccinatore niet in de vaatwasmachine! De kunststofdelen 
kunnen daarbij beschadigd worden. 

4. Zet de cappuccinatore weer in elkaar. 

5. Controleer de pakkingen en slangen. 

6. Zet de cappuccinatore weer in het apparaat.

Behuizing reinigen 
Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel 

Veeg de gelakte delen van de behuizing en de edelstaalvlakken af met een zachte doek. Verwijder koffieresten 
met vetoplossend reinigingsmiddel en een zachte doek. 
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