
Nederlandse Gebruiksaanwijzing Gastroback melkopschuimer 
 
Belangrijke aanwijzingen voor een juist gebruik. 
 
1.Schakel het apparaat nooit in, wanneer er geen vloeistof in het apparaat aanwezig is. Dit kan 
lijden tot schade aan het apparaat en de teflonbekleding. 
2.Het beste melkschuim bereikt U met koud, vetarm 0.3% melk. 
3. Na ieder gebruik dient U het apparaat zorgvuldig schoon te maken. 
4. Indien U het apparaat niet gebruikt dient U de contactstop te verwijderen uit de 
wandcontactdoos ook bij het schoonmaken en laat het apparaat nooit zonder toezicht wanneer 
U dit niet gebruikt. 
 
Het schoonmaken van de melk opschuim spiraal 
 
Neem de melk opschuim spiraal uit het reservoir en maak deze grondig schoon in een warm 
schoonmaakmiddel. Daarna grondig afspoelen met schoon water. 
Belangrijk: Indien er nog vetbestanddelen zich aan de melk opschuim spiraal bevinden dan 
krijgt U maar weinig melkschuim. 
 
Het schoonmaken van het reservoir 

• Voordat U gaat schoonmaken verwijder de contactstop uit de wandcontactdoos. 
• Nooit het apparaat, het aansluitsnoer of contactstop in water dompelen. 
• Maak de kan nooit schoon in een afwasmachine, hierdoor beschadigt U het elektrische 

gedeelte. 
• Giet direct na gebruik een beetje warm water in de kan, zodat evt. melkresten 

gemakkelijk te verwijderen zijn. Daardoor is de binnenkant ook gemakkelijker schoon 
te maken. 

• De bodemplaat van de kan dient zorgvuldig schoongemaakt en afgedroogd te worden 
zodat de teflonbekleding niet beschadigd kan worden. 

OPGELET: Gebruik hiervoor zachte doeken, geen schuurmiddelen of andere hulpmiddelen 
van metaal of kunst stof  
 
Zeer belangrijk: Let erop dat na ieder gebruik de bodem van de kan heel schoon is. 

• Spoel de kan na het schoonmaken goed na met schoon water. 
• Maak de melk opschuimer ook tussentijds goed schoon indien U meerdere porties 

achter elkaar gaat opschuimen. 
• Hardnekkig vuil laat zich gemakkelijk verwijderen afwastablet in de kan legt en 

hierop een beetje heet water giet. Na 15 minuten spoelt U de kan uit met schoon water. 
Opgelet: Gebruik deze afwastabletten slechts zelden en bij uitzonderlijke gevallen, daar dit 
schoonmaakmiddel op den duur de teflonbekleding kan beschadigen. 

• Om alle restbestanddelen van het schoonmaakmiddel te verwijderen, vul het apparaat 
met schoon water tot het MAX peil zoals bij het maken van melk schuim(120 ml) en 
schakel het apparaat in. Giet het water weg. Het apparaat is weer gereed voor gebruik. 

 
Verdere tips voor het schoonmaken vindt U in de gebruiksaanwijzing. 

• De kan mag nooit te vol worden gedaan, daar anders de vloeistof gaat overlopen( Let 
op Max markering) 

• Overtuig U ervan dat het apparaat op een droge oppervlakte gebruikt wordt. 



• Spoel de kan voor ieder gebruik uit met schoon water om een optimaal 
schuimresultaat te verkrijgen. 

 
BELANGRIJK: Door ondeskundig gebruik kan vloeistof de elektrische delen bereiken en kan 
kortsluiting ontstaan. Let erop dat de vloeistof nooit in aanraking kan komen met de 
elektrische delen. 
 
Wij wijzen U erop dat deze melk opschuimer een huishoudelijk apparaat is. Bij 
professioneel gebruik vervalt de garantie. 
 
Algemene veiligheidsvoorschriften 
Lees bij het eerste gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze. Gebruik 
het apparaat en de losse delen van het apparaat alleen voor het doel waarvoor deze zijn 
gemaakt en in de gebruiksaanwijzing worden genoemd. Een niet juist gebruik en misbruik 
kunnen leiden tot persoonlijke en zakelijke schades door gevaarlijke spanning, oververhitting 
en brand. 
Laat het apparaat nooit zonder toezicht bij het functioneren. 
 

• Overtuig U bij ieder gebruik of alle onderdelen nog heel zijn en kompleet zijn. Nooit 
het apparaat gebruiken indien het apparaat of delen daarvan beschadigd zijn b.v. 
oververhitting, een val of stoot. Neem dan direct de contactstop uit de 
wandcontactdoos. 

• Reparaties en onderhoud mogen slechts geschieden door de vakhandel. Bij reparaties 
gebruikt U alleen onderdelen die door de fabrikant geleverd worden. Probeer nooit het 
apparaat zelf te open en te repareren met vreemde onderdelen. 

• Kinderen en gehandicapte personen dienen tijdens het gebruik begeleidt te worden 
door volwassenen. Laat nooit kinderen met het apparaat spelen. Bewaar het apparaat 
altijd op een droge plaats en buiten bereik van kinderen. Plaats geen zware of scherpe 
voorwerpen op het apparaat. 

• Zorg dat het apparaat altijd ver verwijderd blijft van andere warmtebronnen. Nooit het 
apparaat of de aansluitkabel in of op een kachel,fornuis of een  verwarmingsapparaat 
plaatsen. 

• Overtuig U ervan steeds bij ieder gebruik of het apparaat op de juiste wijze is 
samengesteld. Nooit de kan boven Max vullen. Vloeistof kan overkoken en de 
elektrische delen beschadigen. 

• Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Nooit buiten gebruiken. 
 
Voorzichtig met het omgaan met elektriciteit. 
Bij het omgaan met elektrische apparaten dient men de volgende regels in acht te nemen. 

• Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een wandcontactdoos met de juiste 
netspanning(230 Volt bij 50 Hertz wisselstroom). De wandcontactdoos dient 
aangesloten te zijn op een aardlekschakelaar( 30mA) 

• Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige contactdoos of een snoerhaspel. 
• Verwijder altijd de contactstop uit de wandcontactdoos indien U het apparaat niet 

gebruikt of deze verplaatst en bij het schoonmaken. 
• Behandel het aansluitsnoer zorgvuldig. Zorg dat deze niet over scherpe randen kan 

vallen. Nooit aan het snoer trekken. Gebruik hiervoor altijd de contactstop. 
• Nooit het apparaat d.m.v.het snoer optillen 



• Nooit de kan in water of andere vloeistof dompelen. Nooit vloeistof over het 
elektrische gedeelte gieten of erop laten druppelen. Nooit het apparaat en aansluitsnoer 
in vaatwasmachine doen. Indien er toch onverhoeds water in het elektrische gedeelte is 
gekomen, direct de contactstop uit de wandcontactdoos verwijderen en het apparaat 
nalaten kijken door een vakman. 

 
Hete oppervlakten- Verbrandingsgevaar  
De melkopschuimer dient voor het opschuimen of verwarmen van de melk. Door het verhitten 
van de melk wordt de binnenzijde van de kan en de deksel heet. 

• Bij gebruik het apparaat alleen aanpakken bij het handvat. 
• Nooit gedurende het gebruik of kort na gebruik de binnenzijde met niet 

hittebestendige voorwerpen aanraken. Ook na het uitschakelen blijft de binnenkant 
nog enige tijd heet. Overtuig U ervan of zich geen vreemde bestanddelen zich in het 
apparaat bevinden. 

• Plaats het apparaat beslist op een ruime,stabiele, vaste,hittebestendige,gladde en droge 
ondergrond.( b.v. Glas, Keramiek, steen) 

• Overtuig U ervan, voor het inschakelen, of het apparaat op de juiste wijze tezamen is 
gesteld, de melkspiraal of melkroerder aanwezig zijn en juist geplaatst zijn en het 
apparaat de juiste hoeveelheid melk bevat. Let op de Max markering. De maximale 
aanduiding om melk te verwarmen ligt bij 300 ml en maximale hoeveelheid om melk 
op te schuimen ligt bij 120 ml..Bij gebruik deze hoeveelheden goed toepassen en niet 
overschrijden. 

• Houdt de deksel steeds gesloten zodra het apparaat wordt ingeschakeld. Door de 
draaiende beweging van de melkspiraal( of melkroerder) zou anders de melk uit het 
apparaat spetteren. Let erop dat bij het verwijderen van het deksel hete stoom kan 
ontwijken en heet condenswater naar beneden kan druppelen. Voorkom bij het openen 
van het deksel dat U uw gezicht, handen niet boven het apparaat houdt. 

• Houdt nooit een hand of andere vreemde voorwerpen in de kan zodra de kan op de 
voet staat. 

• Plaats tijdens het gebruik geen waardevolle voorwerpen naast het apparaat om 
evt.schade te vermijden. 

• Verwijder de contactstop uit de wandcontactdoos wanneer het apparaat niet gebruikt 
wordt. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld voordat U het gaat schoonmaken. 

• Nooit het apparaat inschakelen of melk of andere vloeistoffen in de kan gieten 
wanneer de melkspiraal(melk roerder) niet geplaatst is. 

• Nooit het apparaat inschakelen wanneer er geen vloeistof zich in de kan bevindt. 
Onder vloeistoffen verstaan wij melk of water. 

• Alleen het apparaat gebruiken waarvoor het bestemd is en beschreven is in de 
gebruiksaanwijzing. Nooit het apparaat zelf proberen te openen. 

• Overtuig U ervan dat de melkopschuimspiraal (melkroerder) op de juiste wijze is 
geplaatst en de kan op de juiste wijze op de aansluitvoet staat, voordat U het apparaat 
aansluit. 

• Waarschuwing: De verhitte melk is heter als de melkschuim. Indien U voor kinderen 
opschuimt dan kunt U het beste even wachten totdat de melk iets is afgekoeld. Eerst 
voorzichtig nippen. 

 
 
 
 



Zo leert U de Easy Cino kennen 
 
Deksel met houder voor melk roerder  
Kan = Behälter 
 
Einschalter= In bedrijf geeft deze blauw licht. 
 
Netzteil:  voet 
 
Toebehoren: Melk roerder 
                   Melk opschuim spiraal 
 
 
Bij eerste gebruik 
 
Neem het apparaat voorzichtig uit de doos en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en 
onbeschadigd zijn. Verwijder eerst alle verpakkingsmaterialen en stickers. Verwijder niet de 
waarschuwing onder het apparaat bij het type schildje. 
 
Opgelet: De melkopschuimer Easy Cino dient om melk op te schuimen en het verhitten van 
melk. Doe nooit andere levensmiddelen in het apparaat. 
 
Waarschuwing: Nooit het apparaat aansluiten d.m.v. een verlengsnoer of via een 
meervoudige contactdoos. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een beveiligde 
wandcontactdoos. Apparaat aansluiten alleen op de netspanning welke aangegeven staat op 
het apparaat. 
 
Gebruik 
 
Maak de afneembare onderdelen bij het eerste gebruik of na lang niet gebruik schoon met een 
afwasmiddel. 
Belangrijk: De kan,deksel,melkopschuimspiraal zijn niet geschikt voor de vaatafwasmachine. 
Bij het eerste gebruik kan een beetje rook ontstaan dit komt van de motor en verdwijnt na 
enkele minuten. Dit is normaal. 
 
Opgelet: Plaats geen vreemde voorwerpen in het reservoir 
 

1. Plaats het apparaat op een horizontale, droge, stroeve ondergrond en vlak bij een 
wandcontactdoos. De voet moet stevig staan. Anders is het mogelijk dat tijdens het 
functioneren de vloeistof overloopt en dit kan weer lijden tot verbranding en schade 
veroorzaken. 

2. Neem de kan van de voet open het deksel en overtuig dat er zich geen vreemde 
voorwerpen in de kan bevinden. 

3. Neem het hulpstuk wat U gaat gebruiken(de melkopschuimspiraal voor 
melkschuim,de roerder voor hete melk) op de pen op de bodem van het reservoir. 

 
Belangrijk: De spiraal en de roerder hebben een vierkante opening in het midden en deze past 
maar op een manier op de stift. ( Afb. B) 
Druk het hulpstuk voorzichtig naar beneden tot deze vast klikt.  
 



Belangrijk; Gebruik altijd maar één hulpstuk tegelijk. 
 

4. Giet de gewenste hoeveelheid melk in het apparaat. U kunt magere melk of volle melk 
gebruiken. Let op bij het vullen op de Maximale markering aan de binnenzijde van de 
kan. De Max hoeveelheid bij het melk verwarmen ligt bij 300 ml en de Max 
hoeveelheid voor het melk opschuimen ligt bij 120 ml. 

Opgelet: Bij het vullen altijd het reservoir van de voet afnemen. 
 
Belangrijk: Aan de binnenkant bevinden zich twee Max. markeringen. De onderste Max 
markering is voor het maken van melkschuim en de bovenste Max markering is voor het 
verwarmen van melk( Afb. C). Bij het maken van melkschuim heeft U slechts weinig melk 
nodig, daar melkschuim een groter volume nodig heeft dan bij het verhitten van melk. 
 
Belangrijk: Nooit de kan te vol doen. De vloeistof kan overlopen en het elektrische gedeelte 
beschadigen. 
 
Aanwijzing: Volume en kwaliteit van het schuim hangt af van de soort melk en hoeveelheid 
van de melk. U verkrijgt het beste schuim indien U koude melk gebruikt. Vet arme melk(1% 
tot 2% vet) en volle melk zijn eveneens geschikt. Door een hoger vetaandeel van de melk 
verkrijgt U minder volume. Voor schuimkragen op koffie of desserts verkrijgt U met de 
Maximale hoeveelheid melk schuim voor 3-4 grote porties. 
 
Belangrijk: Indien U een smaakje aan de melkschuim wilt toevoegen dan kunt U wat b.v.wat 
suiker,siroop of likeur aan de melk toevoegen. Voor recepten raadpleeg de recepten. 
5.Plaats de deksel op de kan en overtuig U ervan dat de deksel goed gesloten is. 
6.Plaats de kan op de voet zodanig dat de kontakten van de voet precies passen in de    
uitsparing onder de kan.( Afb. D). De kan past bij elke stand op de voet. De startknop bevindt 
zich op de kan en indien het apparaat ingeschakeld is gaat er een blauw lampje branden. 
 
Belangrijk Indien het hulpstuk na het inschakelen niet gaat draaien, tik dan heel voorzichtig 
het hulpstuk aan met uw vinger,zorg ervoor dat U de bodem met uw vinger niet aanraakt. 
7. Na het opschuimen of verwarmen( na ca.2-3 minuten) schakelt het apparaat automatisch af. 
Opgelet: U kunt op ieder moment het verwarmen en opschuimen onderbreken door eenvoudig 
de kan van de voet te nemen. 
8.Wacht ca.1 minuut. Verwijder het deksel en giet de gewenste hoeveelheid hete melk op de 
koffie of andere drankspecialiteiten. Neem een lepel om de melkschuim tegen te houden. 
 
Belangrijk : De melk is steeds heter als het melkschuim. Indien U melk voor kinderen 
opschuimt, dan dient U even te wachten met serveren tot de melk iets is afgekoeld. 
9.Schep de dikke schuim met de lepel uit het apparaat. U kunt de kan van de voet afnemen en 
op tafel zetten om de melk/schuim te serveren. 
10. Maak de kan na ieder gebruik schoon en spoel deze uit met schoon water. 
 
 
Opgelet Voor het opschuimen gebruik alleen vloeibare toebehoren. Vaste toebehoren kunnen 
de melk opschuim spiraal en de motor beschadigen en mogen dus niet gebruikt worden in de 
Easy Cino melkopschuimer. 
 
 
 



Het schoonmaken 
Na ieder gebruik dient U het apparaat zorgvuldig schoon te maken. Door onjuiste behandeling 
kan er water in de voet komen en deze kunnen het elektrische gedeelte beschadigen. Zorg dus 
dat deze delen nooit met water in aanraking kunnen komen. 
Gaat U het apparaat schoonmaken of verplaatsen altijd eerst de contactstop verwijderen uit de 
wandcontactdoos. 
Nooit het apparaat in water onderdompelen. De buitenkant met een zachte vochtige doek 
afnemen.  
 
Het schoonmaken van melk schuim spiraal en de melk roerder  
Neem deze uit het apparaat en maak deze grondig schoon in heet water. Gebruik daarbij een 
doek of sponsje. Spoel hem goed schoon met schoon water en droog deze af. 
Indien er melkresten achterblijven dan kan dit van invloed zijn op de hoeveelheid op te 
schuimen melk. 
 
Schoonmaken van de kan 

• Plaats de kan nooit in de vaat afwasmachine, dan kunnen de elektrische onderdelen 
beschadigd worden. 

• Na gebruik giet U direct wat warm water in de kan, dit om het aankoeken van de melk 
te voorkomen. 

• Maak de buitenkant schoon met een zachte natte doek. Daarna goed afdrogen. 
• De binnenkant van de kan voorzichtig schoonmaken zodat de teflonbekleding niet 

beschadigen kan. Alle restbestanddelen dienen verwijderd te zijn anders branden deze 
in en beschadigen de bodemplaat. 

• Spoel na het schoonmaken de kan grondig uit met schoon water. 
• Let erop bij het schoonmaken dat de schuim spiraal en de roerder niet zoekraken of bij 

vergissing weggegooid worden. 
• Spoel bij ieder gebruik de melkopschuimer eerst uit met schoon water ook indien U 

achter elkaar porties opschuimt. 
• Het elektrische gedeelte nooit openen. Verwissel nooit het element van de kan en 

repareer nooit zelf. Bij storingen wendt U zich tot de vakhandel of de importeur de 
Fa.J.Lensen tel.079-3634242 

 
Apparaat opbergen. 
Bewaar het apparaat op een droge schone plaats en vorstvrij. Voor kinderen onbereikbaar 
en niet in het directe zonlicht. Bewaar het apparaat kompleet. Op deze wijze voorkomt U 
dat er onderdelen kwijtraken. Plaats het apparaat altijd op de voet in de kast zodat er geen 
stofdelen op de kontakten kunnen komen. De melk opschuimspiraal plaatst U op het asje 
in de kan en de roerder bergt U op in de houder in de deksel (zie afb. ) 
 
Milieuvriendelijke afhandeling 
Indien het apparaat afgevoerd dient te worden dan dient U het apparaat niet in de 
vuilnisbak te deponeren maar af te geven bij de gemeentelijke reiniging. 
 
Garantie 
Wij garanderen dat alle Gastroback apparaten bij de koop onberispelijk functioneren. Evt. 
gebreken worden gratis hersteld tot twee jaar na koopdatum. 
U kunt geen aanspraak maken op garantie wanneer het defect is terug te voeren op 
ondeskundige behandeling, overbelasting of een verkeerd samenstellen van het 



apparaat.Ook indien het technische gedeelte door derden is geopend geweest dan vervalt 
de garantie. 
Om aanspraak op garantie te maken dient de originele koopbon overlegt te worden 
en draagt( indien het apparaat moet worden opgezonden) de verantwoording en 
kosten van de verzending. 

 
     


