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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Breng de onder stroom staande delen 

nooit in contact met water: kortsluitings-

gevaar! Het hete water en de stoom kun-

nen verbrandingen veroorzaken! 

Gebruiksbestemming
De machine is uitsluitend bestemd voor ge-

bruik in kleine kantoren en gemeenschappen. 

Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te 

worden door personen (inclusief kinderen) met 

verminderde fysieke, mentale of sensorische 

capaciteiten of met onvoldoende ervaring en/

of bekwaamheid, tenzij ze onder het toezicht 

staan van een persoon die verantwoordelijk is 

voor hun veiligheid en van wie ze instructies 

verkrijgen over het gebruik van het apparaat.

Stroomvoorziening
De machine moet door de beheerder op het 

elektriciteitsnet worden aangesloten, op basis 

van de kenmerken van de machine.

Voedingskabel
Gebruik de machine nooit als de voedingska-

bel defect is. 

Waarschuw onmiddellijk de beheerder wan-

neer de kabel en/of stekker defect zijn. Laat 

de voedingskabel niet over hoeken en scher-

pe randen of hete voorwerpen lopen, en be-

scherm deze tegen olie. Draag of trek de ma-

chine niet aan de kabel. Trek niet aan de kabel 

om de stekker uit het stopcontact te halen en 

raak de stekker niet met natte handen of voe-

ten aan. Voorkom dat de voedingskabel los van 

tafels of planken afhangt.

Bescherming van andere personen
Zorg ervoor dat kinderen niet met de machine 

en/of met onderdelen van de verpakking kun-

nen spelen. Richt de heetwater- en/of stoom-

straal nooit op uzelf of op anderen. Raak het 

heetwaterpijpje niet direct met uw handen 

aan, gebruik altijd de speciale handvaten of 

knoppen.

Gevaar voor brandwonden
Voorkom aanraking met het heetwaterpijpje 

en/of de schenkinrichting voor koffi  e/product.

Brandbestrijding
Gebruik in geval van brand koolzuurblussers 

(CO
2
). Gebruik geen water of poederblussers.

Ruimte voor gebruik en onderhoud
De machine moet door de beheerder worden 

geïnstalleerd in overeenstemming met de 

veiligheidsvoorschriften die voor de installatie 

van de machine zijn voorzien.

De verplaatsing van de machine mag alleen 

door de beheerder worden uitgevoerd.

Gebruik de machine niet buiten. 

Plaats geen open vuur en/of gloeiende voor-

werpen in de nabijheid van de machine om 

smelten of beschadiging van de behuizing te 

voorkomen. Gebruik de machine niet in een 

omgeving waar de temperatuur tot 0°C of 

lager kan dalen; indien de machine deze toe-
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stand heeft bereikt, dient men de beheerder te 

waarschuwen om een veiligheidscontrole uit te 

voeren.

Reiniging
Alvorens de machine te reinigen, moet u eerst 

de hoofdschakelaar op OFF (0) zetten en ver-

volgens de stekker uit het stopcontact halen. 

Wacht dan tot de machine is afgekoeld. Dom-

pel het apparaat nooit onder in water! Pogin-

gen tot reparaties aan de binnenkant van de 

machine zijn ten strengste verboden. Reinig de 

machine niet met gebruik van een waterstraal. 

Het apparaat en de onderdelen moeten 

schoongemaakt en gereinigd worden nadat 

het apparaat een tijd niet gebruikt is geweest.

Gebruik van melk (indien voorzien)
Het gebruik en de conservering van melk dient 

te geschieden overeenkomstig de aanwijzin-

gen van de producent die weergegeven zijn op 

de originele verpakking.

Men aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

eventueel gebruik van melk die niet geschikt is 

voor consumptie.

Melk dient vanwege haar aard koel gehouden 

te worden, aangezien hoge temperaturen het 

zuur worden ervan veroorzaakt; hierom dient 

de Cappuccinatore na elk gebruik gereinigd te 

worden zoals in de handleiding is beschreven. 

Voor een grondige reiniging kunnen de onder-

delen van de Cappuccinatore worden losgekop-

peld en gedemonteerd en in de (niet-professi-

onele) vaatwasmachine worden gezet.

Bij het reinigen in de vaatwasmachine kan het 

oppervlak van de Cappuccinatore onderdelen 

vertroebeld raken of kunnen de afbeeldingen 

hun kleur verliezen, vooral wanneer er agres-

sieve schoonmaakmiddelen worden gebruikt.

Dit is normaal en heeft geen enkel gevolg voor 

de juiste werking van het melksysteem.

Opslag van de machine
Schakel de machine uit en haal de stekker uit 

het stopcontact wanneer deze langere tijd 

niet wordt gebruikt. Bewaar deze in een droge 

ruimte en buiten het bereik van kinderen. Be-

scherm het tegen stof en vuil.

Reparaties / Onderhoud
In geval van storingen, defecten of het vermoe-

den van beschadiging na een val, dient men 

direct de stekker uit het stopcontact te halen 

en onmiddellijk de beheerder of het technisch 

personeel te waarschuwen. 

Zet de machine nooit in werking als deze defect 

is. Alleen de servicebeheerder en/of het tech-

nisch personeel mogen onderhoud en repara-

ties uitvoeren. 
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1 ALGEMEEN

1.1 Gebruiksbestemming van de machine

Met deze machine kan de automatische afgifte worden verkregen 

van:

- Koffi  e en espressokoffi  e bereid met koffi  ebonen;

- Warme dranken met gebruik van heet water en/of stoom uit 

de betreff ende schenkinrichting;

- Dranken op basis van melk gebruikmakend (indien voorzien) 

van de meegeleverde Pannarello en/of Cappuccinatore.

De elegante machinebehuizing werd ontworpen voor gebruik in 

kleine kantoren, bedrijven en gemeenschappen.

Belangrijk.

Bij oneigenlijk gebruik vervalt elke vorm van 

garantie en aanvaardt de fabrikant geen enkele aan-

sprakelijkheid voor schade of letsel aan personen en/of 

voorwerpen.

Onder oneigenlijk gebruik wordt het volgende verstaan:

- elk gebruik dat afwijkt van de gebruiksbestemming 

en/of het gebruik met technieken die anders zijn dan 

die in deze uitgave worden aangegeven;

- elke werkzaamheid aan de machine die in strijd is met 

de aanwijzingen in deze uitgave;

- elk gebruik na schendingen van machineonderdelen 

en/of na wijzigingen aan de veiligheidsinrichtingen 

ervan;

- het buiten installeren van de machine.

In deze gevallen komt de reparatie van de machine voor 

rekening van de gebruiker.

1.2 Voor een gemakkelijke raadpleging

In deze uitgave worden verschillende soorten symbolen gebruikt, 

met het doel de diverse gevaren- of deskundigheidsniveaus aan 

te geven.

De gevarendriehoek geeft alle 

belangrijke instructies aan voor 

de veiligheid van de gebruikers 

van de machine. Houd u strikt aan deze aanwijzingen om 

ernstig letsel te voorkomen!

In deze uitgave worden verschillende symbolen gebruikt om de 

bevoegdheden van elke gebruiker aan te geven.

Gebruiker:  persoon die de machine gebruikt voor de afgifte 

van producten, en die voor de reiniging van de 

machine kan zorgen daar waar voorzien in de 

handleiding. Deze mag GEEN werkzaamheden 

uitvoeren waarvoor de beheerder/distributieper-

soneel of het technisch personeel bevoegd is. In-

dien hij storingen en/of defecten aan de machine 

vaststelt, dient hij zich uitsluitend tot de beheer-

der te wenden. 

Beheerder/distributiepersoneel: 

 bedrijf of persoon belast met de normale werk-

zaamheden voor het installeren, in werking 

stellen en stopzetten van de machine. Indien hij 

storingen aan de machine vaststelt, dient hij zich 

tot de onderhoudsmonteur te wenden.

Technisch personeel:  gekwalifi ceerd personeel voor bijzon-

der onderhoud en reparatie van de machine. 

 Het technisch personeel kan alle in deze handlei-

ding beschreven handelingen uitvoeren zonder 

specifi eke toestemming hiervoor.

 Dit symbool geeft informatie aan waarmee men 

in het bijzonder rekening moet houden voor een 

beter gebruik van de machine. 

1.3 Gebruik van deze handleiding

Deze uitgave maakt een wezenlijk deel uit van 

de machine en moet aandachtig worden gelezen. 

Hierin vindt u informatie met betrekking tot de installa-

tie, het onderhoud en een correct gebruik van de machi-

ne.

Raadpleeg altijd deze uitgave voordat u enige handeling 

uitvoert.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en leg deze bij de 

koffi  emachine voor het geval iemand anders de machine wil ge-

bruiken. Bij verlies of slijtage van deze uitgave, dient men onmid-

dellijk een kopie ervan aan te vragen bij de beheerder.  Voor na-

dere informatie of bij problemen die niet of onvoldoende in deze 

uitgave worden behandeld, kunt u zich tot de beheerder wenden.
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1.4 Identifi catie van de machine

De machine wordt geïdentifi ceerd door het model en serienum-

mer op het gegevensplaatje.

Op het gegevensplaatje zijn de volgende specifi caties vermeld:

• naam van de fabrikant

• CE-markering

• machinemodel

• Serienummer

• bouwjaar

• enkele constructiekenmerken:

 - elektrische voedingsspanning (V).

 - frequentie van de elektrische voeding (Hz).

 - opgenomen vermogen (W).

 Opmerking: voor elke aanvraag bij de beheerder 

dient men steeds dit plaatje te raadplegen en de 

machinegegevens te vermelden die hierop zijn ingesla-

gen.

1.5 Technische gegevens

Technische gegevens

Spanning en Nominaal vermogen-Voeding

Zie plaatje aan de achterkant van het apparaat

Materiaal van de behuizing

Metaal - Thermoplastisch

Afmetingen (l x h x d) 

215 x 370 x 429 (mm) 

Gewicht

8 kg (circa)

Kabellengte

1,2 m

Inhoud waterreservoir

2,5 Liter

Inhoud koffi  ediklade

15 koffi  edik doses

Bedieningspaneel

Front

A-gewogen geluidsdrukniveau:

Minder dan 70dB

Pompdruk

Max 1,5MPA (15,0 bar)

Werkingscondities

Technische gegevens

Minimum temperatuur: boven 10°C

Maximum temperatuur: onder 40°C

Maximum vochtigheidsgraad: onder 95%

Veiligheidsinrichtingen

Veiligheidsventiel waterketeldruk

Veiligheidsthermostaat

 

Met voorbehoud van wijzigingen in de constructie en uit-

voering ten gevolge van technologische vooruitgang.

 

1.6 Restrisico's

De schenkruimte heeft geen beschermingen die kunnen verhin-

deren dat de handen met hete koffi  e, dranken en/of stoom in 

contact komen.

 

2 ONDERDELEN VAN DE MACHINE 

 Opmerking: de legenda van de onderdelen van de 

machine omvat alle machinemodellen; controleer 

welke overeenkomen met uw machine. Enkele functies 

zouden niet beschikbaar kunnen zijn.

1 Deksel waterreservoir

2 Waterreservoir

3 Bedieningspaneel

4 Vlotter lekbakje vol

5 Kopjesrooster

6 Lekbakje

7 Deksel koffi  ebonenreservoir

8 Koffi  ebonenreservoir

9 Koffi  ediklade

10 Zetgroep

11 Koffi  eopvanglade

12 Toegangsdeur serviceruimte

13 Stoompijpje + rubberbescherming voor Pannarello

14 Koffi  eschenkinrichting

15 Pannarello

16 Kuipvormige aansluiting voor voedingskabel

17 ON/OFF schakelaar

18 Toets voor "Espresso"

19 Toets voor "Koffi  e"

20 Toets voor "Aroma"

21 Toets voor "Stand-by"

22 Stoomtoets

23 Toets voor “Heet water”

24 Toets voor "MENU"

25 Display
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2.1  Beschrijving bedieningspaneel 

 Opmerking: alle bedieningen die men tot beschik-

king kan hebben, zullen worden beschreven. Voor 

de beschrijving van de werkingsmodi, dient men de vol-

gende paragrafen te raadplegen.

Verwijzing - Beschrijving

18 Toets voor "ESPRESSO"

Door op deze toets te drukken, wordt de afgifte van een espres-

so gestart.

19 Toets voor "KOFFIE" 

Door op deze toets te drukken, wordt de afgifte van een koffi  e 

gestart.

20 Toets voor "Aroma"

Door op deze toets te drukken, kan men het Aroma van de kof-

fi e selecteren die men wenst te zetten.

21 Toets voor "Stand-by"

Door op de toets te drukken, wordt de Stand-by modus van de 

machine geactiveerd.

22 Toets voor "Stoom"

Door op deze toets te drukken, wordt de afgifte van stoom ge-

start.

23 Toets voor “Heet water”

Door op deze toets te drukken, wordt de afgifte van heet water 

gestart.

24 Toets voor "MENU"

Door op deze toets te drukken, kan men in het gebruikersmenu 

gaan waarmee enkele parameters voor de functionering van de 

machine geprogrammeerd kunnen worden.

25 LCD-display

Weergave van de toestand van de machine, alarmmeldingen 

en aanwijzingen tijdens het gebruik van de machine.

3 GEBRUIK VAN DE MACHINE 

Voordat men de machine gaat gebruiken, dient men te controle-

ren of het waterreservoir en het koffi  ereservoir vol zijn; controleer 

of de machine goed is schoongemaakt.

3.1  Vullen van het waterreservoir

Voordat de machine in werking gesteld kan worden, moet het 

waterreservoir met vers drinkwater gevuld worden.

Let op! Voor het eerste gebruik het waterreservoir 

zorgvuldig wassen. Het reservoir mag alleen met 

vers drinkwater gevuld worden. Heet water, koolzuur-

houdend water of andere vloeistoff en beschadigen de 

machine .

1  (Afb.04, pag.3) Haal de deksel van het waterreservoir.

2  (Afb.05, pag.3) Verwijder het reservoir; til het op aan de 

speciale handgreep binnenin.

3  (Afb.06, pag.3) Spoel het reservoir en vul het met vers 

water; overschrijd niet het (MAX) niveau aangegeven in het re-

servoir.

4  Plaats het reservoir weer terug en doe de deksel er weer op.

3.2  Vullen van het koffi  ebonenreservoir

Voordat de machine in werking gesteld kan worden, dient men te 

controleren of het reservoir genoeg koffi  e bevat.

Let op! Vul het reservoir alleen met koffi  ebonen. 

Gemalen koffi  e, oploskoffi  e en andere dingen be-

schadigen de machine.

1  (Afb.03, pag.3) Verwijder de deksel van het koffi  ereservoir.

 Opmerking: het reservoir kan zijn voorzien van 

een ander veiligheidssysteem op basis van de 

voorschriften van het land van gebruik van de machine.

2  Gooi langzaam de koffi  ebonen in het reservoir.

 Wanneer het waterreservoir niet geplaatst is, 

dient men er op te letten dat er geen koffi  ebonen 

in de ruimte van het reservoir vallen. In het geval dat het 
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toch gebeurt, verwijder de koffi  eboon om storingen te 

voorkomen.

3  Plaats de deksel weer op het koffi  ereservoir.

3.3 Inschakeling van de machine

Let op! De aansluiting op het elektriciteitsnet mag 

uitsluitend door de beheerder worden uitgevoerd! 

Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken 

alvorens de machine in te schakelen.

1  Om de machine in te schakelen, dient de hoofdschakelaar 

aan de achterkant op “I” gezet te worden (Afb.02, pag.3).

2  Na een controlecyclus uitgevoerd te hebben, gaat de machi-

ne in de Stand-by; in deze fase knippert de toets (21) " ".

3  Om de machine in te schakelen, is het voldoende om op de 

toets (21) " " te drukken.

Opmerking: wanneer de machine is verwarmd, 

zal het een spoelcyclus van de interne circuits 

uitvoeren waarbij een kleine hoeveelheid water wordt 

verstrekt. Wacht totdat deze cyclus is beëindigd.

3.4 Verwarming en spoeling

1  Bij inschakeling begint de machine de verwarmingsfase; 

wacht tot de machine hiermee klaar is.

G
EE

L

 Opmerking: de voortgang van de balk laat zien 

dat de machine bezig is het systeem te verwar-

men.

2  Wanneer de machine is verwarmd, zal deze een spoelcyclus 

van de interne circuits uitvoeren. 

G
EE

L

Opmerking: de voortgang van de balk laat zien 

dat de machine bezig is het systeem te spoelen.

3  Er wordt een kleine hoeveelheid water via de koffi  eschenkin-

richting afgegeven. Wacht tot de cyclus beëindigd is.

Men kan de cyclus onderbreken door op de toets 

(18) " " te drukken.

4  Na de beëindiging hiervan is de machine klaar voor gebruik.

G
R

O
EN

Opmerking: indien de machine voor de eerste keer 

wordt gebruikt of gedurende een langere periode 

heeft stilgestaan, dient men contact op te nemen met de 

beheerder voor het uitvoeren van de inwerkingstelling.

3.5 Spoelcyclus/zelfreiniging

De cyclus spoelt de interne koffi  ecircuits met vers water. Deze 

cyclus wordt uitgevoerd:

• Bij het opstarten van de machine (met een koude ketel);

• Na het circuit te hebben gevuld (met een koude ketel);

• Tijdens de voorbereidingsfase van de Stand-by (indien er ten 

minste één koffi  eproduct is verstrekt);

• Tijdens de uitschakelingsfase na de toets (21) " " te heb-

ben ingedrukt (indien er ten minste één koffi  eproduct is ver-

strekt).

Er wordt een kleine hoeveelheid water verstrekt dat alle onder-

delen spoelt en verwarmt; in deze fase verschijnt het symbool.

G
EE

L

Wacht totdat deze cyclus automatisch wordt beëindigd; de afgifte 

kan onderbroken worden door op de toets (18) " " te drukken.
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3.6  Milieuvriendelijk: Stand-by

De machine is ontworpen met het oog op energiebesparing. Wan-

neer er 30 minuten vanaf het laatste gebruik verstreken zijn, zal 

de machine automatisch uitgeschakeld worden.

Opmerking: 

- tijdens de uitschakelingsfase voert de machine een 

spoelcyclus uit, indien er een koffi  eproduct verstrekt 

is.

- de tijd kan naar wens geprogrammeerd worden (zie 

aanwijzingen in hoofdstuk 5).

Om de machine opnieuw te starten is het voldoende om op een 

toets van het bedieningspaneel te drukken (indien de hoofd-

schakelaar op "I" staat); in dat geval zal de machine de spoeling 

alleen uitvoeren indien de waterketel afgekoeld is.

3.7  Afstelling schenkinrichting

Met de koffi  emachine kan men de meeste bekers/kopjes die ver-

krijgbaar zijn in de handel gebruiken.

De schenkinrichting is in hoogte verstelbaar, zodat het beter aan-

gepast kan worden aan de afmetingen van de kopjes die u wilt 

gebruiken.

Breng de schenkinrichting handmatig omhoog of omlaag om de 

afstelling uit te voeren.

De aangeraden standen zijn:

- Voor het gebruik van kleine kopjes (Afb.07, pag.3);

- Voor het gebruik van grote bekers en/of glazen voor Latte Mac-

chiato (Afb.09, pag.3).

Onder de schenkinrichting kunnen twee bekers/kopjes geplaatst 

worden om tegelijkertijd twee kopjes koffi  e te zetten (Afb.05, 

pag.3).

3.8 Afstelling van het aroma (koffi  esterkte)

Kies uw favoriete koffi  emelange en stel de hoeveelheid te malen 

koffi  e in op basis van uw persoonlijke smaak. Het is ook mogelijk de 

functie voor voorgemalen koffi  e te selecteren.

Opmerking: De keuze moet worden gemaakt voor-

dat de koffi  e wordt gekozen.

Door op de toets (20) " " te drukken, zijn er drie selecties mo-

gelijk. Bij elke druk op de toets wordt het aroma aangepast al naar 

gelang de gekozen hoeveelheid:

  = mild aroma

 = normaal aroma

 = sterk aroma

3.9  Koffi  e zetten

Voor het zetten van de koffi  e dient men de volgende toetsen in te 

drukken en weer los te laten:

 

1  toets (18) " " om een espresso te zetten; op het display 

wordt het volgende symbool weergegeven; 

G
R

O
EN

 ofwel

 toets (19) " " om een koffi  e te zetten; op het display 

wordt het volgende symbool weergegeven; 

G
R

O
EN

Vervolgens wordt de afgiftecyclus gestart: 

 Om 1 kopje koffi  e te zetten, druk één keer op de gewenste 

toets.

 Om 2 kopjes koffi  e te zetten, druk 2 keer op de gewenste 

toets.

Opmerking: voor het zetten van 2 kopjes koffi  e 

maalt en doseert de machine automatisch de juis-

te hoeveelheid koffi  e. De bereiding van twee kopjes koffi  e 

vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machi-

ne automatisch uitvoert en op het display verschijnt het 



• 12 •

Gebruik van de machine - Gebruikershandleiding

symbool met 2 kopjes.

G
R

O
EN

2  Na de voorinfusiecyclus zal de koffi  e uit de schenkinrichting 

beginnen te stromen.

3  De koffi  eafgifte zal automatisch stoppen als het ingestelde 

niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffi  eafgifte te 

onderbreken door op de toets (18) " " te drukken.

Opmerking: de machine is ingesteld om een echte 

Italiaanse espresso te bereiden. Deze eigenschap 

zou de afgiftetijd iets kunnen verlengen, maar heeft als 

pluspunt de intense smaak van de koffi  e.

3.10 Instelling hoeveelheid koffi  e 

De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid gezette 

koffi  e in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en de 

afmetingen van de bekers/kopjes.

Bij elke druk op de toets (18) “ ” of (19) “ ” zal de machine 

een geprogrammeerde hoeveelheid koffi  e zetten. Elke toets kan 

afzonderlijk geprogrammeerd worden. De volgende procedure il-

lustreert de programmering van de toets (18) " ".

1  Plaats een kopje onder de schenkinrichting (Afb.07, pag.3).

2  Houd de toets (18) " " ingedrukt totdat het symbool 

"MEMO" verschijnt, laat dan de toets los. Nu is de machine 

bezig met programmeren.

G
R

O
EN

De machine begint met de afgifte van de koffi  e.

G
R

O
EN

3  Wanneer het symbool "STOP" verschijnt, dient men op 

de toets (18) " " te drukken zodra de gewenste hoeveelheid 

koffi  e is bereikt.

Nu is de toets (18) " " geprogrammeerd; bij elke druk op de 

toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid 

espresso verstrekken.

Opmerking: Houd u aan dezelfde procedure voor 

de programmering van de toets (19) " ".

Gebruik altijd de toets (18) “ ” om de koffi  eafgifte te stoppen 

wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt, ook tijdens de pro-

grammering van de toets (19) " ". 

3.11 Koffi  ediklade legen 

Opmerking: deze handeling moet bij ingeschakel-

de machine worden uitgevoerd.

De machine geeft aan wanneer de koffi  ediklade de maximumca-

paciteit heeft bereikt. 

R
O

O
D

In dat geval staat de machine het zetten van koffi  e niet toe.

Om koffi  e te kunnen verstrekken, moet de koffi  ediklade met ge-

bruikte koffi  e eerst worden geleegd.

1  Zorg ervoor dat de schenkinrichting omhoog is gezet 

(Afb.09, pag.3).

2  Draai de Pannarello naar links.

3  Haal het lekbakje eruit.

4  (Afb.13, pag.3) Haal de lade eruit en leeg het koffi  edik in 

een geschikte bak; 
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Opmerking: Het wordt aangeraden ook het lek-

bakje te legen (zie par.6.3).

Alleen wanneer op het display de volgende symbolen achter el-

kaar verschijnen:

R
O

O
D

R
O

O
D

kan men de koffi  ediklade weer in de machine plaatsen. Nadat de 

lade is geplaatst, verschijnt het volgende symbool op het display: 

G
R

O
EN

Nu kunt U koffi  e zetten.

3.12 Stoomafgifte /Cappuccino zetten

De machine kan snel stoom afgeven door slechts op één toets te 

drukken.

Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van 

de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. De 

Pannarello kan erg heet worden. Vermijd direct contact 

met de handen. Gebruik alleen de speciale beschermende 

handgreep.

Belangrijke opmerking: meteen nadat men 

stoom heeft gebruikt, dient men de Pannarello te 

reinigen zoals beschreven in paragraaf 6.1.

1  Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk.

Opmerking: voor het bereiden van een cappucci-

no dient men koude melk (~5°C / 41°F) met een 

proteïnegehalte van ten minste 3% te gebruiken om een 

cappuccino van goede kwaliteit te krijgen. Het is mogelijk 

om zowel volle melk als halfvolle melk te gebruiken af-

hankelijk van de persoonlijke smaak.

Opmerking: als u stoom wilt afgeven bij het in-

schakelen van de machine of na de afgifte van 

een koffi  e, kan het voordat u begint nodig zijn het nog in 

het circuit aanwezige water af te geven. Om dat te doen, 

drukt u op de toets (22) “ ” om enkele seconden stoom 

af te geven. Druk vervolgens op de toets (18) “ ” om de 

afgifte te stoppen. Ga verder met punt 2.

2  Steek de Pannarello in het kannetje met de melk (Afb.10, 

pag.3). Druk op de toets (22) " ".

3  De machine heeft tijd nodig om op te warmen.

G
EE

L

4  Als de voorverwarming van de machine is beëindigd, begint 

de afgifte van stoom.

G
R

O
EN

5  Schuim nu de melk op tot het gewenste resultaat is bereikt of 

verwarm de drank tot de gewenste temperatuur is bereikt.

Opmerking: schuim de melk op door met het kan-

netje kleine ronddraaiende bewegingen omhoog 

en omlaag te maken.

6  Om de stoomafgifte te stoppen, druk op de toets (18) " ".

Opmerking: na het drukken op de toets (18) “ ”, 

duurt het enkele seconden voordat de machine de 

afgifte van stoom compleet stopt. 
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3.13 Afgifte van heet water

Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de af-

gifte kan er wat heet water vrijkomen. De Pannarel-

lo kan erg heet worden: vermijd direct contact met de han-

den. Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep. 

1  Plaats een kannetje onder de Pannarello (Afb.10, pag.3).

2  Druk op de toets (23) “ ” om de afgifte van heet water 

te beginnen.

3  De machine heeft tijd nodig om op te warmen.

G
EE

L

4  Als de voorverwarming van de machine is beëindigd, begint 

de afgifte van heet water.

G
R

O
EN

5  Om de afgifte van heet water te stoppen, druk op de toets (18) 

" ". Neem na de beëindiging van de afgifte het kannetje met 

heet water weg.

4 GEBRUIK VAN DE MACHINE MET TEGOED 

Opmerking: deze functie kan vrijgegeven en ge-

blokkeerd worden door de servicebeheerder.

De machine is geschikt gemaakt om het zetten van koffi  e volgens 

de credit-logica te beheren; er zijn evenveel kopjes koffi  e toege-

staan als het aantal door de beheerder ingevoerde tegoeden. Wan-

neer de tegoeden op zijn, kan er geen koffi  e meer worden gezet.

G
R

O
EN

Wanneer er in de machine minder dan 31 tegoeden zijn overge-

bleven, verschijnt het symbool "$". In dit geval dient de beheer-

der gewaarschuwd te worden om de tegoeden aan te vullen.

Wanneer de tegoeden op zijn, verschijnt het volgende symbool 

op het display en blokkeert de machine de afgifte van koffi  e.

G
EE

L

Opmerking: de afgifte van heet water en stoom 

wordt niet via tegoeden beheerd en is dus altijd 

mogelijk wanneer er water in het reservoir aanwezig is.

Elke beheerder kan zelf beslissen hoe hij de instelling van de te-

goeden en het laden ervan beheert om de machine te gebruiken.

5 PROGRAMMERING VOOR DE GEBRUIKER

Op de machine kunnen enkele parameters geprogrammeerd wor-

den voor een betere afgifte van het gewenste product en enkele 

parameters om de werking van de machine beter te beheren.

1  Druk op de toets (24) " " om in het hoofdmenu van de 

machine te gaan.

G
EE

L

Het eerste scherm verschijnt waarmee men de afgiftetempera-

tuur van de koffi  e kan wijzigen.

Wanneer men in de programmeerfase is, hebben de toet-

sen een andere functie:

- de toets (18) " " =  (+) vermeerdert de waarde

- de toets (20) " " = (-) vermindert de waarde

- de toets (24) “ ” = (  of OK) om te selecteren of te 

bevestigen

- met de toets (22) “ ” = (ESC) kan men de program-

mering verlaten of wissen
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5.1 Functies van de machine

De volgende functies kunnen worden geprogrammeerd:

Koffi  etemperatuur
Met deze functie kan de schenktemperatuur van de koffi  e worden 

ingesteld.

G
EE

L

Timer (stand-by)
Met deze functie kan de tijd voor de overgang naar de Stand-by 

stand na de laatste afgifte worden ingesteld.

G
EE

L

Contrast
Met deze functie kan het contrast van het display worden inge-

steld om de weergave van de meldingen te optimaliseren.

G
EE

L

5.2 Programmering van de machinefuncties

Het voorbeeld toont hoe men het contrast van het display moet 

programmeren. Werk op dezelfde wijze voor de programmering 

van andere functies.

Men kan alleen toegang tot het programmeringsmenu verkrijgen 

wanneer de machine aan staat en het volgende display weer-

geeft.

1  Druk op de toets (24) " " om in de programmering te 

gaan.

2  Het hoofdscherm zal worden weergegeven.

G
EE

L

3  Druk op de toets (24) " " om de opties te doorlopen totdat 

de functie voor het display contrast wordt weergegeven.

G
EE

L

4  Druk op de toetsen (18) " " en (20) " " om de waarde 

van de functie te verhogen of te verlagen.

G
EE

L

5  Wanneer de waarde is gewijzigd, verschijnt de melding 

"OK".  Druk op de toets (24) " " om de wijziging te bevestigen.

6  Druk op de toets (22) " " om de programmering te ver-

laten.

G
R

O
EN

Opmerking: de machine verlaat automatische 

de programmeermodus wanneer er gedurende 

3 minuten geen toets wordt ingedrukt. De gewijzigde 

waarden die niet zijn bevestigd, worden niet opgeslagen.
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6.1 Reiniging van de Pannarello

Let op. Controleer voor het schoonmaken of het 

pijpje koud is; gevaar voor brandwonden.

Dagelijkse reiniging
Het is belangrijk de Pannarello dagelijks en na elk gebruik te rei-

nigen om de hygiëne te behouden en de bereiding van een melk-

schuim van perfecte consistentie te garanderen.

Na het opschuimen van de melk, dient men een kleine hoeveel-

heid heet water te verstrekken.

Verwijder het buitenste gedeelte van de Pannarello en was het 

met lauw water af.

Wekelijkse reiniging
De wekelijkse reiniging is veel grondiger, aangezien men alle on-

derdelen van de Pannarello moet demonteren.

Het is nodig de volgende reinigingshandelingen uit te voeren:

1  Verwijder de buitenkant van de Pannarello. Was het met 

lauw water af.  

2  Schuif het bovenste gedeelte van de Pannarello van het 

stoom/heetwaterpijpje af.

6 REINIGING EN ONDERHOUD

Enkele onderdelen van uw apparaat komen in contact met water 

en koffi  e tijdens het gebruik. Het is daarom belangrijk de machine 

regelmatig te reinigen. 

Voer deze handelingen uit voordat uw apparaat niet meer goed 

werkt, aangezien in dat geval de reparatie niet onder de garantie 

valt.

Let op. Alvorens enige werkzaamheden voor on-

derhoud en/of reiniging uit te voeren, dient men 

de machine uit te schakelen en van het elektriciteitsnet 

af te koppelen en te wachten tot te machine is afgekoeld.

De niet demonteerbare onderdelen en de machine zelf mogen, 

indien niet anders gespecifi ceerd, alleen met koud of lauw water 

worden gereinigd, met behulp van niet schurende sponsjes of een 

vochtige doek.

• De reiniging mag alleen worden uitgevoerd wanneer de ma-

chine koud en niet meer aangesloten is op het elektriciteits-

net.

• Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek 

die met water is bevochtigd.

• Gebruik geen directe waterstralen.

• Dompel de machine niet onder in water en was de onderde-

len niet in de vaatwasmachine.

• Gebruik geen puntige voorwerpen of agressieve chemische 

producten (oplosmiddelen) voor de reiniging.

• Droog de machine en/of haar onderdelen niet in de magne-

tron en/of in een traditionele oven.

• Alle te reinigen onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk en 

vergen geen gebruik van gereedschap.

• Een regelmatig onderhoud en reiniging zorgt ervoor dat de 

machine langer effi  ciënt blijft en garandeert het respecteren 

van de normale hygiënische normen.

Let op. De reiniging van de machine en de onder-

delen ervan moet in elk geval eenmaal per week 

worden uitgevoerd.

Het apparaat en de onderdelen moeten schoon-

gemaakt en gereinigd worden nadat het een tijd 

niet gebruikt is geweest.
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6.4 Wekelijkse reiniging van de Zetgroep

De Zetgroep moet iedere keer als het koffi  ebonenreservoir gevuld 

wordt, of in elk geval ten minste één keer per week, gereinigd worden.

1  Schakel de machine uit door de schakelaar op "O" te zetten 

en trek de stekker uit het stopcontact.

2  Haal het lekbakje en de koffi  ediklade eruit. 

3  Open de servicedeur.

4  Haal de Zetgroep met de speciale handgreep uit de machine 

en druk op de toets «PUSH». De Zetgroep mag alleen met lauw 

water zonder reinigingsmiddel afgewassen worden.

3  Was het bovenste gedeelte van de Pannarello met vers water. 

4  Reinig het stoom/heetwaterpijpje van de Pannarello met een 

vochtige doek om de melkresten te verwijderen.

5  Schuif het bovenste gedeelte weer terug op het stoom/heet-

waterpijpje (zorg ervoor dat dit er volledig opgeschoven is).

6  Monteer de buitenkant van de Pannarello er weer op.

6.2 Reiniging van de koffi  ediklade

De koffi  ediklade moet worden geleegd en gereinigd elke keer dat 

de machine dit aangeeft. Raadpleeg paragraaf 3.11 voor het uit-

voeren van deze handeling.

6.3 Reiniging van het lekbakje

Maak het lekbakje dagelijks leeg en was het af; deze handeling 

dient ook uitgevoerd te worden wanneer de vlotter omhoog 

komt.

1  Haal het lekbakje en de koffi  ediklade eruit zoals beschreven 

in paragraaf 3.11.

2  Leeg het lekbakje en was het af.

3  Plaats de koffi  ediklade en het lekbakje terug in de machine.
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5  Was de zetgroep met lauw water; was het bovenste fi lter 

zorgvuldig. Zorg ervoor dat er geen water is achtergebleven in de 

afgiftekamer voordat u de zetgroep plaatst.

6  Haal de koffi  eopvanglade eruit en was deze zorgvuldig af.

7  Reinig de ruimte aan de binnenkant van de machine met een 

vochtige doek.

8  Breng de koffi  eopvanglade terug op zijn plaats en controleer 

of deze goed geplaatst is. 

Als de koffi  eopvanglade niet correct wordt ge-

plaatst, dan is het mogelijk dat de zetgroep niet 

in de machine past.

9  Zorg ervoor dat de Zetgroep in de ruststand staat; de twee 

tekentjes moeten samenvallen.

Is dat niet het geval, voer dan de handeling beschreven bij punt 

(10) uit.

10  Zorg ervoor dat de hendel de basis van de zetgroep raakt.

11  Zorg ervoor dat het haakje voor de blokkering van de Zet-
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groep in de juiste stand staat; controleer de stand door stevig op 

de toets "PUSH" te drukken.

12  Plaats de Zetgroep weer terug in de betreff ende ruimte tot 

deze vastgekoppeld is, ZONDER hierbij op de toets “PUSH” te 

drukken.

13  Plaats de koffi  ediklade en het lekbakje terug. Sluit de ser-

vicedeur.
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7 MELDINGEN VAN DE MACHINE

In dit hoofdstuk worden alle meldingen beschreven die de machine kan geven en welke acties kunnen en/of moeten 

worden ondernomen door de gebruiker.

Waarschuwingsmeldingen (Geel) Hoe de melding kan worden opgelost

Machine is bezig met verwarmen voor de afgifte van dranken of heet water.

Machine in de spoelfase. Wacht tot de machine de cyclus heeft beëindigd.

De machine vraagt de waterfi lter "Intenza" te vervangen door een nieuwe. Neem 

contact op met de beheerder.

De zetgroep is bezig met herstellen volgend op een reset van de machine.

Vul het reservoir met koffi  ebonen en start de cyclus opnieuw.

De machine voert de vulcyclus van het circuit uit.

De machine heeft de tegoeden op. In dit geval kan men alleen water en stoom 

verstrekken.

Om koffi  e te zetten, dient men contact op te nemen met de beheerder om de te-

goeden te herstellen.

Er dient een ontkalkingscyclus uitgevoerd te worden.

Met deze melding kan men doorgaan met de machine te gebruiken, maar men 

riskeert de machine te beschadigen.

Wij herinneren u eraan dat schade veroorzaakt door gebrek aan ontkalking niet 

door de garantie wordt gedekt.

Neem contact op met de beheerder.



• 21 •

Gebruik van de machine - Gebruikershandleiding

Alarmmeldingen (Rood) Hoe de melding kan worden opgelost

Plaats het lekbakje en de koffi  ediklade in de machine en sluit de servicedeur.

Vul het koffi  ebonenreservoir.

Dit icoon verschijnt gedurende 5 sec. vanaf het moment dat de machine merkt dat 

de te malen koffi  e op is.

Na deze tijd verschijnt de melding (Vul het reservoir met koffi  ebonen en start de 

cyclus opnieuw). ( Zie de Waarschuwingsmeldingen (Geel)).

De zetgroep moet in de machine geplaatst worden.

Leeg de koffi  ediklade.

Vul het waterreservoir.

Exx

Zet de machine uit. Zet het na 30 seconden weer aan. Probeer dit 2 of 3 keer. Indien 

de melding zich opnieuw voordoet, dient men contact op te nemen met de beheer-

der en de code op het display door te geven.
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8 VERPLAATSING EN  OPSLAG

Alle in hoofdstuk 8 beschreven werkzaamheden 

behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de 

beheerder of het technisch personeel die de 

werkvolgordes en het gebruik van geschikte middelen 

moeten organiseren in strikte opvolging van de geldende 

veiligheidsvoorschriften.

8.1 Verplaatsing

Tijdens de verplaatsing en het transport moet de machine in ver-

ticale positie blijven volgens de aanwijzingen op de verpakking. 

Het opheff en en plaatsen dient met zorg te geschieden. De ma-

chine niet schudden.

Controleer of niemand zich binnen de werkstraal 

bevindt bij het heff en en verplaatsen van de last 

en zorg in moeilijke omstandigheden voor personeel dat 

de uit te voeren verplaatsingen controleert.

8.2 Opslag

De machine moet worden opgeslagen bij de volgende omge-

vingscondities:

-  minimum temperatuur: boven 4°C.

-  maximum temperatuur: onder 40°C.

- maximum vochtigheidsgraad: onder 95%.

De machine is verpakt in karton en piepschuim. 

Let op. Gezien het totaalgewicht van de verpak-

king, mogen niet meer dan drie machines op el-

kaar gestapeld worden. De machine moet in de oorspron-

kelijke verpakking in NIET vochtige en/of stoffi  ge ruimten 

worden opgeslagen.

9 INSTALLATIE 

Alle in hoofdstuk 9 beschreven werkzaamheden 

behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de 

beheerder of het technisch personeel die de 

werkvolgordes en het gebruik van geschikte middelen 

moeten organiseren in strikte opvolging van de geldende 

veiligheidsvoorschriften.

9.1 Veiligheidsvoorschriften 

• Lees de hele handleiding aandachtig door.

• De aansluiting op het elektriciteitsnet moet worden uitge-

voerd volgens de in het land van gebruik geldende veilig-

heidsvoorschriften.

• De aansluiting op de waterleiding (voor machines met water-

leiding) moet worden uitgevoerd volgens de in het land van 

gebruik geldende veiligheidsvoorschriften.

• Het stopcontact waarop de machine wordt aangesloten moet:

- in overeenstemming zijn met het type stekker van de 

machine; 

- de geschikte afmetingen hebben om te voldoen aan de 

gegevens van het plaatje aan de onderkant van het ap-

paraat.

- zijn aangesloten op een effi  ciënt aardingssysteem.

• De voedingskabel mag niet:

- in contact komen met vloeistoff en: gevaar voor elektri-

sche schokken en/of brand;

- platgedrukt worden en/of in contact komen met snij-

dende oppervlakken;

- gebruikt worden om de machine te verplaatsen;

- gebruikt worden als hij beschadigd is;

- gehanteerd worden met vochtige of natte handen;

- in een kluwen gewikkeld worden wanneer de machine 

in werking is.

- geschonden worden.

• Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de 

fabrikant of door de technische service vervangen worden 

of in ieder geval door een persoon met een gelijkwaardige 

kwalifi catie.

• Het volgende is niet toegestaan:

- Het anders installeren dan volgens de beschrijving in 

Hoofdstuk 9 of buiten installeren van de machine.

- Het installeren van de machine in zones waar een water-

straal kan worden gebruikt.

- Het uitsluiten van de door de fabrikant voorziene bevei-

ligingen.

- Het gebruik van de machine in de nabijheid van ont-

vlambare en/of explosieve stoff en.

- Plastic zakjes, polystyreen, spijkers etc. binnen het be-

reik van kinderen laten, aangezien dit potentiële geva-

renbronnen zijn.

- Kinderen in de buurt van de machine laten spelen.

- Reserveonderdelen gebruiken die niet door de fabrikant 

zijn aanbevolen.

- Enige technische veranderingen op de machine aan-

brengen.

- De machine in enige vloeistof onderdompelen.

- De machine reinigen met een waterstraal.

- De machine op andere wijze gebruiken dan volgens de 

beschrijving in de handleiding.

- De machine bovenop andere apparatuur installeren.

- Het gebruik van de machine in explosieve of agressieve 
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omgevingen en in omgevingen waar hoge concentratie 

stof of oliehoudende substanties in de lucht zweven;

- Het gebruik van de machine in een omgeving met 

brandgevaar;

- Het gebruik van de machine voor de verstrekking van stof-

fen die niet geschikt zijn voor de machinekenmerken;

• Controleer alvorens de machine te reinigen of de stekker uit 

het stopcontact is gehaald; was de machine niet met benzine 

en/of oplosmiddelen van welke aard dan ook. 

• Plaats de machine niet in de nabijheid van verwarmingsin-

stallaties (zoals kachels of radiatoren).

• Gebruik in geval van brand koolzuurblussers (CO
2
). Gebruik 

geen water of poederblussers.

9.2 Stopfuncties

De stopfuncties van de machine worden via de hoofdschakelaar 

bediend.

9.3 Lijst van accessoires

9.3.1 Lijst van bijgeleverde accessoires

Handleiding: instructies voor gebruik van 

de machine.

Voedingskabel: voor de 

aansluiting van de machi-

ne op het elektriciteitsnet.

Sleutel voor afstelling koffi  e-

molen: hiermee kan de koffi  emo-

len afgesteld worden.

9.3.2 Lijst van optionele accessoires

Waterhardheidstest: snelle test 

voor controle van de werkelijke hard-

heid van het water dat voor het ver-

strekken van de dranken wordt ge-

bruikt; deze test is van fundamenteel 

belang voor de instelling van de hardheid van het water in de 

machine.

Reinigingskwastje: voor 

het verwijderen van koffi  e-

poeder uit de serviceruim-

te.

Smeervet: hiermee kan periodiek 

de Zetgroep ingevet worden (zie pa-

ragraaf 11.2).

Ontkalkingsmiddel: hiermee kan de kalk die 

zich tijdens het normale gebruik in het watercir-

cuit afzet verwijderd worden.

Waterfi lter "Intenza+": neemt onaan-

gename smaken weg die in het water aan-

wezig kunnen zijn en verlaagt de water-

hardheid waarmee een beter gebruik van 

de machine mogelijk wordt gemaakt.
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9.4 Montage-Plaatsing

De machine mag niet buiten geïnstalleerd wor-

den of in ruimten waar water- of stoomstralen 

gebruikt worden.

De aanwezigheid van magnetische velden of de 

nabijheid van elektrische machines die storingen 

veroorzaken, kan storingen aan de elektronische bestu-

ring van de machine veroorzaken. Bij temperaturen rond 

0°C bestaat het risico van bevriezing van interne delen die 

water bevatten. Gebruik de machine niet in deze omstan-

digheden.

Voor een correcte en doelmatige werking van het apparaat wordt 

het volgende aanbevolen:

• omgevingstemperatuur: 10°C ÷ 40°C

• maximale vochtigheid: 90%.

• een ruimte die voorbereid is voor de installatie van de machine;

• een vlakke en stevige ondergrond op de installatieplek; het 

steunvlak mag geen grotere helling hebben dan 2°;

• een goed verlichte en geventileerde, hygiënische ruimte, met 

een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.

Men dient ruimte voor toegang tot de machine en 

de stekker vrij te houden, om de gebruiker in staat 

te stellen onbelemmerd in te grijpen en tevens indien no-

dig de zone onmiddellijk te kunnen verlaten.

De volgende ruimtes moeten toegankelijk zijn:

• het bedieningspaneel aan de voorzijde 

• de groepen voor ingrepen in geval van machinestoringen.

Nadat de verpakking in de nabijheid van de installatieplek is ge-

plaatst, gaat men als volgt te werk:

• controleer of er geen sprake is van schendingen tijdens het 

transport door na te gaan of de originele verpakking intact en 

gesloten is;

• open de verpakking;

• controleer de toestand en het model van de machine in de 

verpakking;

• controleer de inhoud van de zak met accessoires, die bij de 

machine gevoegd is (zie “9.3 Lijst van accessoires”);

• haal de machine uit de originele verpakking;

• bevrijd de machine van de restverpakking;

• til de machine op en zet deze op zijn plaats.

9.5 Afdanken van de verpakking

Bij het openen van de verpakking wordt aanbevolen de gebruikte 

verpakkingsmaterialen per type te scheiden en deze af te voeren 

volgens de geldende voorschriften die in het land van bestem-

ming gelden.

Wij raden u aan de verpakking te bewaren voor 

eventuele toekomstige verplaatsingen of trans-

port.

9.6 Vullen van het waterreservoir

Voordat de machine in werking gesteld kan worden, moet het 

waterreservoir met vers drinkwater gevuld worden.

Let op! Voor het eerste gebruik het waterreservoir 

zorgvuldig wassen. Het reservoir mag alleen met 

vers drinkwater gevuld worden. Heet water, koolzuur-

houdend water of andere vloeistoff en beschadigen de 

machine .

Raadpleeg paragraaf 3.1 voor de juiste handelingen.

9.7 Vullen van het koffi  ebonenreservoir

Voordat de machine in werking gesteld kan worden, dient men te 

controleren of het reservoir genoeg koffi  e bevat. 

Let op! Vul het reservoir alleen met koffi  ebonen. 

Gemalen koffi  e, oploskoffi  e en andere dingen be-

schadigen de machine.

Raadpleeg paragraaf 3.2 voor de juiste handelingen.
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9.8 Elektrische aansluiting

Deze handeling mag alleen door technisch perso-

neel of de beheerder worden uitgevoerd.

De machine is ontworpen om te werken op eenfase spanning 

waarvan de waarde op het gegevensplaatje is vermeld (paragraaf 

1.4 "Identifi catie van de machine").

Controleer alvorens de stekker in het stopcontact te steken of de 

hoofdschakelaar in de stand “0” staat.

De beheerder is belast met en verantwoordelijk voor de elektri-

sche aansluiting van de machine.

De machine moet via de geïnstalleerde stekker op het elektrici-

teitsnet worden aangesloten, rekening houdend met:

• De plaatselijk geldende wetten en technische normen op het 

moment van installatie;

• De gegevens die op het technische gegevensplaatje aan de 

zijkant van de machine zijn vermeld.

Let op: het aansluitpunt van het stopcontact moet 

gemakkelijk bereikbaar zijn voor de gebruiker, zo-

dat hij de machine indien nodig eenvoudig van het elek-

triciteitsnet kan afkoppelen.

Het volgende is niet toegestaan:

• Het gebruik van elk type verlengsnoer.

• Het vervangen van de originele stekker.

• Het gebruik van adapters.

9.9 Inschakeling/Uitschakeling van de machi-

ne

De in- en uitschakeling van de machine gebeurt met de knop aan 

de achterkant van de machine (Afb.02, pag.3).

9.10 Ingebruikname - gebruik na een lange 
 periode van stilstand

Voor een perfecte Espresso dient men het koffi  ecircuit 

om te spoelen, indien de machine voor het eerst gebruikt 

wordt of na een periode van lange stilstand.

Met deze eenvoudige handelingen kunt u altijd een heerlijke kop 

koffi  e schenken. Deze dienen uitgevoerd te worden:

A) Bij de ingebruikname.

B) Wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt 

gebruikt (voor meer dan 2 weken).

9.10.1 Bij de ingebruikname
Om de machine te starten, is het voldoende om op de toets (21) 

" " te drukken. Het bedieningspaneel geeft aan dat het nodig 

is om het circuit te vullen.

1  Plaats een passend kannetje onder de schenkinrichting 

(Afb.11, pag.3).

G
EE

L

De machine start automatisch de vulcyclus van het circuit. Vervol-

gens voert het de verwarming en de spoelcyclus uit zoals beschre-

ven in paragraaf 3.4.

9.10.2 Na een periode van stilstand

1  Leeg het waterreservoir, reinig en spoel het en vul het met 

vers drinkwater (zie paragraaf 9.6).

2  Plaats een passend kannetje onder de schenkinrichting 

(Afb.11, pag.3).

3  Druk op toets (19) " " om de afgifte te starten.

4  De machine zal een koffi  e zetten via de koffi  eschenkinrich-

ting (Afb.11, pag.3); wacht tot de beëindiging van de afgifte en 

leeg het kannetje.

5  Herhaal 3 keer de handelingen van punt 2 tot 4; ga vervol-

gens verder met punt 6.

6  Plaats een kannetje onder het heetwater-/stoompijpje 

(Afb.10, pag.3).

7  Druk op de toets (23) " " en start de afgifte van HEET WA-

TER. Verstrek water totdat het symbool voor "geen water" wordt 

weergegeven. 

R
O

O
D

8  Leeg het kannetje nadat de afgifte van heet water beëindigd 

is.
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9  Vul het waterreservoir opnieuw tot het MAX niveau.

De machine is gereed voor gebruik.

9.11 Meting en afstelling van de waterhardheid

De meting van de waterhardheid is erg belangrijk voor het juiste 

beheer van de "INTENZA+" fi lter en voor de frequentie van de 

ontkalking van de machine.

1  Dompel gedurende 1 seconde de teststrip voor de water-

hardheid helemaal in het water.

Opmerking: De test is slechts voor één meting 

geldig.

2  Controleer hoeveel vierkantjes van kleur veranderen en raad-

pleeg de tabel.

Hardheid 4

Hardheid 3

Hardheid 2

Hardheid 1

 

3  De nummers komen overeen met de instellingen die u kunt 

vinden in de instelling van de machine die hierna wordt getoond.

HARDHEID 4 (hard) 

HARDHEID 3 (gemiddeld)

HARDHEID 2 (zacht)

HARDHEID 1 (zeer zacht)

4  Ga in de programmering van de machine zoals beschreven 

is in paragraaf 10.1.

G
EE

L

5  Druk op de toets (24) " " totdat het volgende menu wordt 

weergegeven:

G
EE

L

Opmerking: de machine wordt geleverd met een 

standaard afstelling die de meeste gebruikers 

tevreden stelt.

6  Druk op:

 de toets (18)" " om de waarde te vermeerderen

 ofwel

 de toets (20)" " om de waarde te verminderen.

7  Druk op de toets (24) " " om de gekozen wijziging te be-

vestigen.

Nadat de waterhardheid is ingesteld, dient de fi lter (Intenza+) 

geïnstalleerd te worden zoals beschreven in de volgende para-

graaf. Verlaat vervolgens de programmering zoals beschreven is 

in paragraaf 10.2.

9.12 Waterfi lter "INTENZA+" 

Water is een heel belangrijk bestanddeel van elke espresso en het 

is dus heel belangrijk dit altijd professioneel te fi ltreren. Daarom 

kunnen alle Saeco machines over de waterfi lter "INTENZA+" 

beschikken. De fi lter is eenvoudig te gebruiken en haar geavan-

ceerde technologie voorkomt doeltreff end de vorming van kalk. 

Zo is het water altijd in perfecte staat om een intens aroma aan 

uw espresso te geven.

De antikalkfi lter moet worden vervangen wan-

neer dit door de machine wordt aangegeven. Al-

vorens de ontkalking uit te voeren moet de antikalkfi lter 

uit het waterreservoir worden verwijderd.

De meting van de waterhardheid is erg belangrijk 

voor het juiste beheer van de waterfi lter "INTEN-

ZA+" en voor de frequentie waarmee de machine ont-

kalkt dient te worden.

1  Haal de waterfi lter "INTENZA+" uit de verpakking. Stel de 

fi lter in op basis van de metingen uitgevoerd voor de instelling 

van de waterhardheid. 
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Gebruik de waterhardheidstest die met de machine meegeleverd 

wordt. Stel het "Intenza Aroma System" in zoals vermeld op de 

verpakking van de fi lter (zie paragraaf 9.11).

A =  Zacht water

B =  Hard water (standaard)

C =  Zeer hard water

2  Dompel de waterfi lter "INTENZA+" in verticale positie (met 

de opening naar boven) in koud water en druk zachtjes op de zij-

kanten om de luchtbelletjes er uit te laten.

3  Haal het reservoir uit de machine en leeg deze. Verwijder het 

witte fi ltertje dat zich in het reservoir bevindt. Bewaar deze op 

een droge en stofvrije plaats.

4  Plaats het fi lter in het lege reservoir. Druk het fi lter naar be-

neden totdat het niet verder kan.

5  Vul het reservoir met vers drinkwater en plaats het terug in 

de machine.

6  Ga in de programmering van de machine zoals beschreven 

is in paragraaf 10.1.

G
EE

L

7  Druk op de toets (24) " " totdat het volgende menu wordt 

weergegeven:

G
EE

L

8  Druk op de toets (18) " " om "ON" te selecteren, druk ver-

volgens op de toets (24) " " om te bevestigen.

9  Verlaat het programmeringsmenu en verstrek ongeveer de 

helft van het water in het reservoir om de fi lter te activeren.

10  Vul het waterreservoir opnieuw met vers drinkwater tot het 

MAX niveau.
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9.12.1 Vervanging van het waterfi lter "Intenza+"

Indien het fi lter al is geïnstalleerd en de machine aangeeft dat 

het vervangen moet worden, dient men de hierna beschreven 

handelingen uit te voeren.

Wanneer men in de programmeringspagina gaat, is ook de optie 

"RESET" beschikbaar. 

G
EE

L

Selecteer deze optie om het alarm te resetten.

9.12.2 Verwijdering van het waterfi lter "Intenza+"

Indien het fi lter in de machine is geïnstalleerd en men wil het 

verwijderen, dient men in de programmeringspagina te gaan en 

de optie "OFF" te kiezen

G
EE

L

Opmerking: Het is belangrijk het witte fi ltertje 

dat verwijderd was tijdens de installatie van het 

waterfi lter "INTENZA+" weer terug te plaatsen.

9.13 Instelling van de koffi  emolen

Let op! Doe geen gemalen koffi  e en/of oploskoffi  e 

in het koffi  ebonenreservoir. Het is verboden om 

andere dingen, behalve koffi  ebonen, in de koffi  emolen 

te stoppen. De koffi  emolen bevat bewegende onderdelen 

die gevaarlijk kunnen zijn; het is verboden om vingers en/

of andere dingen in de molen te stoppen. Alvorens hande-

lingen binnen in het koffi  ereservoir te verrichten, zet de 

machine uit door op de ON/OFF toets te drukken en haal 

de stekker uit het stopcontact. 

Aan de knop voor de afstelling van de maalfi jn-

heid, geplaatst binnen in het koffi  ebonenreser-

voir, mag alleen gedraaid worden wanneer de keramische 

koffi  emolen in werking is.

Het is mogelijk deze afstelling uit te voeren door de knop voor de 

afstelling van de maalfi jnheid geplaatst in het koffi  ebonenreser-

voir in te drukken en te draaien met behulp van de meegeleverde 

sleutel voor de afstelling van de koffi  emolen.

1  Draai de knop voor de afstelling van de maalfi jnheid één klik 

per keer. Het verschil in smaak is pas merkbaar na de afgifte van 

2-3 koffi  es.

12

De tekentjes geven de ingestelde maalfi jnheid aan; er kunnen 

verschillende maalfi jnheden worden ingesteld met de volgende 

interpretatie:

1 - Fijne maling

2 - Grove maling
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10 PROGRAMMERING VAN DE MACHINE

Alle in hoofdstuk 10 beschreven werkzaamhe-

den behoren uitsluitend tot de bevoegdheid 

van de beheerder of het technisch personeel die 

de werkvolgordes en het gebruik van geschikte middelen 

moeten organiseren in strikte opvolging van de geldende 

veiligheidsvoorschriften.

Het technisch personeel of de beheerder kan enkele werkingspa-

rameters van de machine wijzigen op basis van de persoonlijke 

eisen van de gebruiker.

10.1 Toegang tot de programmering

Om in de programmering van de machine te gaan, dient men de 

volgende handelingen uit te voeren.

1  Terwijl de machine aan is, houd tegelijkertijd de twee toet-

sen (22) " " en (23) " " 5 seconden ingedrukt.

2  Het volgende scherm verschijnt:

G
EE

L

3  Druk op de toets (21) " " om in de programmering te 

gaan.

Opmerking: met de beschreven procedure, gaat 

men alleen in het programmeringsmenu wan-

neer de machine de bedrijfstemperatuur heeft bereikt; 

voor de uitvoering van enkele programma's (bijv. ONT-

KALKING) beheert de machine automatisch de procedure 

en wordt verwarmd op basis van de door de fabrikant in-

gestelde instellingen.

Opmerking: na 3 minuten van inactiviteit, gaat de 

machine uit de programmering en gaat men weer 

terug naar de normale functionering.

De menu's moeten door een PASSWORD be-

schermd worden.

Het PASSWORD wordt niet gevraagd wanneer het 

op de vooringestelde waarde (0000) wordt inge-

steld. Het moet tijdens de 1e inwerkingstelling van de 

machine worden ingesteld zodat de toegang voor onbe-

voegd personeel wordt verhinderd. Na de wijziging dient 

men het elke keer in te voeren als het volgende op het 

display verschijnt:

P S W

CONFIRM

0  0  0  0 G
EE

L

Voor de instelling van het PASSWORD, wordt er verwezen naar 

paragraaf 10.4 waar wordt weergegeven hoe het ingesteld kan 

worden.

Om het password in te voeren:

1  Druk op de toets (18) " " of de toets (20) " " om het 

gewenste nummer in te stellen.

2  Druk op de toets (24) " " om verder te gaan met het vol-

gende nummer (wanneer men bij het laatste aankomt, begint 

deze weer opnieuw).

3  Herhaal de punten 1 en 2 totdat het ingestelde password is 

ingevoerd.

4  Druk op de toets (21) " " om te bevestigen en in de pro-

grammering van de machine te gaan.
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Koffi  etemperatuur

Met deze functie kan de schenktemperatuur van de koffi  e worden ingesteld.

10.3 Programmeringsmenu

Met dit menu kunnen enkele parameters voor de werking van de machine worden beheerd.

Timer (stand-by)

Met deze functie kan de tijd voor de overgang naar de Stand-by stand na de laatste afgifte worden 

ingesteld.

Contrast

Met deze functie kan het contrast van het display worden ingesteld om de weergave van de meldingen 

te optimaliseren.

Waterhardheid

Met deze functie kunnen de instellingen op basis van de waterhardheid in het gebied van de gebruiker 

worden ingesteld.

1 = zeer zacht water

2 = zacht water

3 = hard water

4 = zeer hard water

Zie voor nadere details het hoofdstuk "Meting en afstelling van de waterhardheid".

10.2 Commando's voor de programmering

Wanneer men de menu's van de machine opent, hebben de toetsen van het toetsenbord andere functies.

Toets (18) " " "wijzigen" Hiermee kunnen de parameters, wanneer ze zichtbaar zijn, aangepast worden.

Toets (20) " " "wijzigen" Hiermee kunnen de parameters, wanneer ze zichtbaar zijn, aangepast worden.

Toets (24) " " (Doorbladeren van de 

parameters / OK)

Hiermee is het mogelijk:

1 de pagina's van het menu te doorlopen;

2 de parameter/waarde te bevestigen wanneer deze gewijzigd is.

Toets (22) " " "ESC" Hiermee kunt u afsluiten zonder de bewerkte of geselecteerde parameter te wij-

zigen.

Opmerking: Druk meerdere keren om de programmering te verlaten.

Waterfi lter "INTENZA+"

Met deze functie kan de waterfi lter "INTENZA+" worden beheerd.

Zie voor nadere details het hoofdstuk over de behandeling van de fi lter.
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0  0  0

CONFIRM

SET PSW

CONFIRM

0  0  0  0 

Aanvullen van de tegoeden

Met deze functie kan het aanvullen van de tegoeden worden uitgevoerd.

Opmerking: deze functie is alleen zichtbaar wanneer de functie "Tegoe-

denbeheer" op "YES" is ingesteld.

Instelling van het password

Met deze functie kan de wijziging van het password voor de toegang tot de pro-

grammering van de machine uitgevoerd worden.

Opmerking: deze functie is alleen zichtbaar wanneer de functie "Pass-

word" op "YES" is ingesteld.

Alarm koffi  edik

Met deze functie kan het alarm dat de gebruiker waarschuwt voor het legen van de koffi  ediklade vrij-

gegeven/geblokkeerd worden.

Opmerking: indien het alarm geblokkeerd wordt, kunnen er zich storingen voordoen op de 

machine, aangezien de koffi  edik de Zetgroep vast kan laten lopen.

Ontkalkingscyclus

Met deze functie kan de ontkalkingscyclus worden uitgevoerd.

Password

Met deze functie kan het password voor de toegang tot de programmering van de machine geacti-

veerd worden.

Koffi  etellers

Met deze functie kan gecontroleerd worden hoeveel kopjes koffi  e gezet zijn; het getal is zichtbaar waar 

het teken (XX) verschijnt. De getal kan niet gereset worden.

Fabrieksinstellingen

Met deze functie kunnen de fabrieksparameters hersteld worden wanneer er zich een storing voordoet.

Tegoedenbeheer

Met deze functie kan het beheer van de tegoeden geactiveerd worden.

PASSWORD

COUNTER COFFEE

XX
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10.4 Instelling van het PASSWORD

Het PASSWORD dient ingesteld te worden door de beheerder om 

toegang aan onbevoegd personeel te verhinderen die de instel-

lingen van de machine zouden kunnen veranderen en daarmee 

een storing zouden kunnen veroorzaken.

Om het PASSWORD in te stellen, dient men de procedure te volgen:

1  Ga in de programmering van de machine zoals beschreven 

is in paragraaf 10.1.

G
EE

L

2  Druk op de toets (24) " " totdat het volgende menu wordt 

weergegeven:

PASSWORD

G
EE

L

3  Druk op de toets (18) " " of op de toets (20) " " om de 

optie "YES" te selecteren

PASSWORD

G
EE

L

4  Druk op toets (24) " " om te bevestigen.

PASSWORD

CHANGE PSW

G
EE

L

5  De optie "CHANGE PSW" wordt getoond, waarmee het pass-

word ingesteld kan worden.

6  Druk op de toets (21) " " om te bevestigen en in de pro-

grammering van het password te gaan.

SET PSW

CONFIRM

0  0  0  0 G
EE

L

Om het password in te voeren:

7  Druk op de toets (18) " " of op de toets (20) " " om het 

gewenste nummer in te stellen.

8  Druk op de toets (24) " " om verder te gaan met het vol-

gende nummer (wanneer men bij het laatste aankomt, begint 

deze weer opnieuw).

9  Herhaal de punten 7 en 8 totdat het ingestelde password is 

ingevoerd.

10  Druk op de toets (21) " " om het password te bevestigen 

en het menu te verlaten.

Opmerking: Op elk moment kan men het menu 

verlaten zonder op te slaan wat is ingesteld door 

op de toets (22) " " te drukken.

Opmerking: indien in het menu "PASSWORD" de 

optie "NO" wordt ingesteld, wordt het opgeslagen 

password gewist.

PASSWORD

G
EE

L
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10.5 Instelling van tegoeden

De tegoeden kunnen ingesteld worden om het aantal afgiftes van 

koffi  e onder de strikte controle van de beheerder te houden.

Om de tegoeden in te stellen, dient men de procedure te volgen:

1  Ga in de programmering van de machine zoals beschreven 

is in paragraaf 10.1.

G
EE

L

2  Druk op de toets (24) " " totdat het volgende menu wordt 

weergegeven:

G
EE

L

3  Druk op de toets (18) " " of op de toets (20) " " om de 

optie "YES" te selecteren.

G
EE

L

4  Druk op toets (24) " " om te bevestigen.

SET CREDITS

G
EE

L

5  De optie "SET CREDITS" wordt getoond, waarmee handmatig 

het aantal tegoeden ingesteld kan worden.

6  Druk op de toets (21) " " om te bevestigen en in de pro-

grammering van het aanvullen van de tegoeden te gaan.

0  0  0

CONFIRM

G
EE

L

Om de tegoeden aan te vullen:

7  Druk op de toets (18) " " of op de toets (20) " " om het 

gewenste nummer in te stellen.

8  Druk op de toets (24) " " om verder te gaan met het vol-

gende nummer (wanneer men bij het laatste aankomt, begint 

deze weer opnieuw).

9  Herhaal de punten 7 en 8 totdat het gewenste aantal tegoe-

den is ingevoerd.

Opmerking: Op elk moment kan men het menu 

verlaten zonder op te slaan wat is ingesteld door 

op de toets (22) " " te drukken.

10  Druk op de toets (21) " " om het aantal tegoeden te be-

vestigen en het menu te verlaten.

Opmerking: indien in het menu "TEGOEDEN" de 

optie "NO" wordt ingesteld, blijven de opgeladen 

tegoeden toch in het geheugen staan ook al worden ze 

niet meer geteld tijdens het zetten van de koffi  e.

G
EE

L



• 34 •

Installatie van de machine - Beheerdershandleiding

11 REINIGING EN ONDERHOUD

Alle in hoofdstuk 10 beschreven werkzaamhe-

den behoren uitsluitend tot de bevoegdheid 

van de beheerder of het technisch personeel die 

de werkvolgordes en het gebruik van geschikte middelen 

moeten organiseren in strikte opvolging van de geldende 

veiligheidsvoorschriften.

11.1 Reinigingsintervallen

Voor een goede werking van het apparaat is het raadzaam de 

reiniging en het onderhoud uit te voeren zoals aangegeven in 

volgende tabel.

Uit te voeren hande-

lingen

Wanneer 

aangege-

ven

Elke 

week

Elke maand 

of 500 

afgiftes

Legen en reinigen van de 

koffi  ediklade.

Reiniging van het 

waterreservoir

Reiniging van de Zetgroep

Invetten van de Zetgroep

Reinigen van het 

koffi  ereservoir

Ontkalking

11.2 Invetten van de Zetgroep

Vet de Zetgroep in na circa 500 kopjes koffi  e of één keer per 

maand. 

Het vet om de zetgroep in te vetten en de complete "Service Kit" 

kunnen bij uw plaatselijke wederverkoper of bij de erkende ser-

vicecentra aangeschaft worden.

Vóór de zetgroep in te vetten, dient deze onder stromend water 

gereinigd te worden, zoals uitgelegd in het hoofdstuk "Wekelijkse 

reiniging van de Zetgroep".

1  Vet de geleiders van de zetgroep uitsluitend in met het vet 

van Saeco. 

Breng het vet gelijkmatig aan op beide zijgeleiders.
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2  Vet ook de as in.

3  Plaats de Zetgroep weer terug in de betreff ende ruimte tot 

deze vastgekoppeld is, ZONDER hierbij op de toets “PUSH” te 

drukken.

4  Plaats de koffi  ediklade en het lekbakje terug. Sluit de ser-

vicedeur.

11.3 Ontkalking

Kalk is van nature aanwezig in het water dat gebruikt wordt voor 

de werking van de machine. 

Dit dient regelmatig verwijderd te worden, aangezien het water- 

en koffi  ecircuit van uw apparaat erdoor verstopt zouden kunnen 

raken.

De geavanceerde elektronica geeft op het display van de machine 

(met duidelijke symbolen) aan wanneer het nodig is te ontkalken. 

U hoeft slecht de hierna beschreven aanwijzingen op te volgen.

Voer deze handeling uit voordat uw apparaat niet meer goed 

werkt vanwege duidelijke nalatigheid van het onderhoud.

Gebruik alleen het ontkalkingsproduct van Saeco. Dit is speciaal 

ontwikkeld om de performance en de functionering van de ma-

chine het best te bewaren gedurende de gehele levensduur er-

van, evenals voor het voorkomen, indien juist gebruikt, van iedere 

aantasting van het verstrekte product. 

Het ontkalkingsmiddel en de complete "Maintenance Kit" kun-

nen bij uw plaatselijke wederverkoper of bij de erkende service-

centra aangeschaft worden.

Let op! Drink nooit de ontkalkingsoplossing en 

ook niet de tijdens de ontkalkingscyclus afgege-

ven vloeistof. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkings-

middel.

1  Schakel het apparaat in met de toets ON/OFF. Wacht tot de 

machine klaar is met spoelen en verwarmen. Verwijder het uit-

einde van de Pannarello.

Let op! Verwijder het "Intenza" fi lter alvorens het 

ontkalkingsmiddel erin te doen.

2  Ga in de programmering van de machine zoals beschreven 

is in paragraaf 10.1.

G
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3  Druk op de toets (24) " " totdat het volgende menu wordt 

weergegeven:

G
EE

L
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4  Druk op de toets (18) “ ” om de ONTKALKINGSCYCLUS te 

starten.

G
EE

L

Opmerking: Wanneer deze optie wordt bevestigd, 

dient men de cyclus verplicht te voltooien. Druk 

op de toets (22) " " om het menu te verlaten.

5  Giet de gehele inhoud van de fl es met geconcentreerd ont-

kalkingsmiddel van Saeco in het waterreservoir van het apparaat.

6  Vul het met vers drinkwater tot aan het niveau aangegeven 

met het symbool "CALC CLEAN".

7  Plaats het reservoir weer terug in de machine. 

8  Maak het lekbakje leeg en plaats het weer terug in de machi-

ne (zie paragraaf 6.3).

9  Plaats een ruime kom onder het heetwater-/stoompijpje en 

onder de koffi  eschenkinrichting.

Opmerking: de inhoud van de kom moet minstens 

1,5 liter zijn.

G
EE

L

10  Druk op de toets (20) " ".

G
EE

L
Indien men niet over zo'n grote kom beschikt, kan 

de cyclus op pauze gezet worden door op de toets 

(18) " " te drukken. Leeg de kom en zet het weer terug 

in de machine en zet de cyclus weer aan door opnieuw op 

de toets (18) " " te drukken.

11  Nu begint de machine met tussenpozen de afgifte van het 

ontkalkingsmiddel (de balk geeft de voortgang van de cyclus 

aan).

12  Wanneer de oplossing in het reservoir op is, vraagt de machi-

ne het reservoir te legen en het met vers drinkwater te spoelen.

R
O

O
D

13  Leeg de kommen die gebruikt zijn om de vloeistof die uit de 

machine komt op te vangen.
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14  Maak het lekbakje leeg en plaats het weer terug in de ma-

chine.

 

15  Plaats een ruime kom onder het heetwater-/stoompijpje en 

onder de koffi  eschenkinrichting.

16  Spoel het reservoir goed en vul het met vers drinkwater tot 

het MAX niveau.

17  Plaats het reservoir in de machine. 

G
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18  Druk op de toets (18) “ ”, de machine voert de spoelcyclus 

uit.

Opmerking: De spoelcyclus kan op pauze gezet 

worden door op de toets (18) " " te drukken; om 

de cyclus weer verder te laten gaan, dient men op de toets 

(18) " " te drukken. Hierdoor kan men de kom legen of 

even weggaan.

R
O

O
D

19  Wanneer dit symbool wordt weergegeven, is het waterre-

servoir leeg. Herhaal de handelingen van punt 13 tot punt 18; ga 

vervolgens verder met punt 20.

20  Wanneer het water dat nodig is voor de spoeling geheel is 

afgegeven, geeft de machine het volgende symbool weer. 

G
R

O
EN

Druk op de toets (22) “ ” om de ontkalkingscyclus te verlaten.

Opmerking: De twee spoelcycli zorgen voor de 

reiniging van het circuit met een vooringestelde 

hoeveelheid water om optimale prestaties van de machi-

ne te garanderen. Mocht het reservoir niet tot het MAX ni-

veau gevuld worden, kan de machine vragen drie of meer 

cycli uit te voeren.

21  Wanneer de cyclus beëindigd is, zal de machine de verwar-

mings- en spoelcyclus uitvoeren voor de afgifte van de producten.

22  Leeg de kommen die gebruikt zijn om de vloeistof die uit de 

machine komt op te vangen en monteer weer de koffi  eschenkin-

richting.

23  Leeg het lekbakje en plaats het weer terug op de plek.

24  De machine is gereed voor gebruik.

25  Plaats het uiteinde van de Pannarello weer terug.

Opmerking: 

- de ontkalkingsoplossing moet afgedankt worden vol-

gens de instructies van de fabrikant en/of de gelden-

de normen van het land waar het wordt gebruikt; 

- nadat de ontkalkingscyclus is uitgevoerd, ga verder 

met de reiniging van de zetgroep zoals beschreven in 

de paragraaf "Wekelijkse reiniging van de zetgroep" 

van het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud";

Na de ontkalkingscyclus te hebben uitgevoerd, dient men het 

lekbakje te legen.
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12 ONTMANTELING VAN DE MACHINE

Conform art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit nr. 151 van 25 juli 

2005, ”Uitvoering van de richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 

2003/108/EG, betreff ende de beperking van het gebruik van ge-

vaarlijke stoff en in elektrische en elektronische apparatuur, en de 

afvalverwerking”.

Het symbool met de doorgekruiste 

  

 vuilcontainer dat zich 

op het apparaat of op de verpakking bevindt, duidt aan dat het 

apparaat aan het einde van de levensduur gescheiden van het 

13 OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Verschijnselen Oorzaken Oplossingen

De machine kan niet worden inge-

schakeld.

De machine is niet op het elektriciteitsnet 

aangesloten.

Sluit de machine op het elektriciteitsnet 

aan. 

Het lekbakje wordt gevuld, ook wan-

neer er geen water wordt afgevoerd.

Soms voert de machine het water automa-

tisch af in het lekbakje om de spoeling van 

de circuits te beheren en om een optimale 

werking te garanderen.

Dit gedrag wordt als normaal beschouwd.

De machine toont altijd het rode sym-

bool .

De koffi  ediklade is geleegd terwijl de machi-

ne uit was.

De koffi  ediklade moet altijd worden geleegd 

terwijl de machine ingeschakeld is. Wacht 

tot het symbool  wordt weergegeven 

alvorens de lade weer te plaatsen.

De koffi  e is niet warm genoeg. De kopjes zijn koud. Warm de kopjes op met warm water.

de temperatuur van de drank is ingesteld op 

LAAG in het programmeringsmenu.

Controleer of de temperatuur is ingesteld 

op NORMAAL of HOOG in het programme-

ringsmenu.

Er komt geen heet water of stoom uit. De opening van het stoom-/heetwaterpijpje 

is verstopt.

Reinig de opening van het stoompijpje met 

een naald.

Alvorens deze handeling uit te voeren, 

zorg ervoor dat de machine uitgescha-

keld en afgekoeld is.

De koffi  e heeft weinig crème (zie op-

merking).

De melange is niet geschikt, de koffi  e is niet 

versgebrand of de koffi  epoeder is te grof 

gemalen.

Gebruik een andere koffi  emelange of pas de 

maalfi jnheid aan zoals staat beschreven in 

het hoofdstuk “Instelling van de koffi  emo-

len”.

andere afval verzameld moet worden. De gebruiker moet het 

apparaat dus, aan het einde van zijn levensduur, bij de speciale 

gescheiden inzamelingscentra voor elektrisch en elektronisch 

afval inleveren, ofwel het bij de winkel inleveren bij de aankoop 

van een gelijksoortig apparaat, in de verhouding één op één. De 

adequate gescheiden inzameling om de afgedankte apparatuur 

vervolgens voor te bereiden voor recycling, milieuverantwoorde 

verwerking en verwijdering, draagt bij aan het voorkomen van 

mogelijke negatieve gevolgen op het milieu en de gezondheid 

van de mens en bevordert het hergebruik van het materiaal waar-

uit de apparatuur bestaat. De illegale afdanking van het product 

door de gebruiker zal de oplegging van administratieve sancties 

tot gevolg hebben die worden bepaald door de geldende norm.
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De machine warmt te langzaam op 

of er wordt te weinig water verstrekt.

Het circuit van de machine is door kalkaan-

slag verstopt. 

Voer de ontkalkingscyclus uit. 

De zetgroep kan er niet uit worden 

gehaald.

De zetgroep zit scheef. Zet de machine aan. Sluit de servicedeur. De 

zetgroep keert automatisch naar de begin-

stand terug.

De koffi  ediklade is geplaatst. Haal de koffi  ediklade er uit alvorens de zet-

groep eruit te halen.

De machine maalt de koffi  ebonen, 

maar er komt geen koffi  e uit (zie op-

merking). 

Het water is op. Vul het waterreservoir en laat het circuit op-

nieuw vollopen (hoofdstuk "Ingebruikname 

- gebruik na een lange periode").

De zetgroep is vies. Reinig de zetgroep (hoofdstuk “Wekelijkse 

reiniging van de zetgroep”).

Het circuit is niet gevuld. Laat het circuit vollopen (hoofdstuk "Inge-

bruikname - gebruik na een lange perio-

de").

Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de 

machine bezig is automatisch de dosis af te 

stellen.

Zet enkele kopjes koffi  e.

De schenkinrichting is vies. Reinig de schenkinrichting.

De koffi  e is te waterig (zie opmer-

king).

Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de 

machine bezig is automatisch de dosis af te 

stellen.

Zet enkele kopjes koffi  e.

De koffi  e stroomt langzaam uit de 

machine (zie opmerking).

De koffi  e is te fi jn. Gebruik een andere koffi  emelange of pas de 

maalfi jnheid aan zoals staat beschreven in 

het hoofdstuk “Instelling van de koffi  emo-

len”.

Het circuit is niet gevuld. Laat het circuit vollopen (hoofdstuk "Inge-

bruikname - gebruik na een lange perio-

de").

De zetgroep is vies. Reinig de zetgroep (hoofdstuk “Wekelijkse 

reiniging van de zetgroep”).

Koffi  e stroomt aan de buitenkant 

langs de schenkinrichting.

De schenkinrichting is verstopt. Reinig de schenkinrichting en de openingen 

ervan.

Opmerking: deze problemen kunnen normaal zijn wanneer de koffi  emelange is veranderd of in het geval van de eerste 

installatie.

Het wordt aangeraden contact op te nemen met ons call center onder het nummer aangegeven op de laatste pagina 

van dit document voor alle problemen die niet in de tabel zijn vermeld of wanneer de voorgestelde oplossingen het 

probleem niet oplossen.
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De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aan te brengen.
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