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VOORWOORD
• Deze handleiding maakt deel uit van de machine en moet dus op een bekende, gemakkelijk toegankelijke plaats worden bewaard, en

in goede staat worden gehouden gedurende de hele levensduur van de machine (met inbegrip van eventuele eigendomsoverdrachten).
Het doel dan deze handleiding is het geven van de nodige informatie voor een correct en veilig gebruik van de machine.

• In geval van verlies of beschadiging van deze handleiding, dient een kopie te worden aangevraagd bij een Bevoegd servicecentrum,
onder opgave van model en bouwjaar.

• De bevoegde servicecentra staan bovendien ter beschikking voor elke technische opheldering, informatie over de werking, technische
service en levering van reserveonderdelen.

• De behandelde onderwerpen zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik van de machine in veilige omstandigheden voor zowel personen,
machine als omgeving, met een elementaire diagnose van de defecten en afwijkende werkingsomstandigheden, het uitvoeren van
eenvoudige controle en onderhoudswerkzaamheden, in strikte navolging van de voorschiften die op de volgende pagina’s en in de
geldende normen voor veiligheid en gezondheid worden gegeven.

• Alvorens enige handeling uit te voeren dient men de inhoud van deze handleiding aandachtig te hebben gelezen en begrepen.
• Bij gebruik van de machine door meerdere gebruikers (afzonderlijk), moet de handleiding door eenieder daarvan aandachtig worden

doorgelezen.
• De Fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen op de beschreven

modellen aan te brengen.
• Voor bijzondere eisen dient men zich tot de Distributeur of de Importeur (indien aanwezig) van het betreffende land of tot de Fabrikant

te wenden.
• Alle rechten van deze publicatie zijn voorbehouden aan de firma SAECO Internatioal Group. Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
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1  SAMENSTELLING VAN
DE MACHINE

A CEplaatje
1 Linker paneel
2 Transparant plaatje
3 Achterpaneel
4 Verwarmingsplaat
5 Klep voorgemalen koffie
6 Koffiebonenreservoir
7 Rechter paneel
8 Bedieningspaneel
9 Rubberbescherming

10 Buisklem (model CAPPUCCINO)
11 Straalpijl voor heet water (behalve model COFFEE)
12 Dampkraan (behalve model COFFEE)

Rechtsom: dampstraal open
Linksom: dampstraal dicht

13 Lekbakje
14 Rubberbescherming
15 Deurtje
16 Koffiediklade

F. 1

A

OPMERKING  Indien niet uitdrukkelijk in de tekst aangegeven, hebben de referentienummers van de machineonderdelen betrekking op deze afbeelding.

17 Straalpijp voor damp (behalve model COFFEE)
18 Hoofdschakelaar

“I”  Elektrische functies ingeschakeld – Machine aan 
Controlelampje, verlicht.
“O” Elektrische functies uitgeschakeld – Machine uit –
Controlelampje van toets “I”, uit.

19 Afstelknop voor maling
20 Koffiemolen
21 Mechanische pulsteller

Geeft het aantal verstrekkingen aan dat de machine
heeft uitgevoerd.

22 Koffieschenkinrichting
23 Afdekking schenkinrichting
24 Afstelling melkroom (voorbereiding van CAPPUCCINO)
25 Afstelling temperatuur (voorbereiding van CAPPUCCINO)
26 Melk distributeur (voorbereiding van CAPPUCCINO)
27 Koffieunit
28 Poederbakje
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2  AANWIJZINGEN VOOR
HET RAADPLEGEN VAN
DEZE HANDLEIDING

2.1 Afkortingen

F. = Figuur
P. = Pagina
P r . = Paragraaf
T. = Tabel

2.2 Gebruikte symbolen

OPGELET! Besteed bijzondere aandacht aan de betekenis van
de symbolen: zij worden gebruikt om herhaling van technische
begrippen of veiligheidswaarschuwingen onnodig te maken, en
moeten dus als echte “memo’s” worden beschouwd. Raadpleeg
de lijst met symbolen bij elke twijfel over hun betekenis.

OPGELET! – Informatie met betrekking tot
de veiligheid van de gebruiker en de
machine.

OPGELET! – Potentieel gevaarlijke
handelingen voor de
onde r ho ud smon t e u r .

BELANGRIJK! – Vestigt de aandacht op
onderwerpen die van bijzonder belang zijn.

Onderhoudsmonteur –
Werkzaamheden die alleen door personeel
voor bijzonder onderhoud en reparaties
mogen worden uitgevoerd.

Machine uit – Handelingen die bij
afgekoppelde elektrische voeding moeten
worden uitgevoerd.

Gebruiker – Werkzaamheden die door de
gebruiker van de machine kunnen worden
uitgevoerd.

 Legen van de koffiediklade en lekbakje.
 Reiniging van de buitenkant van de machine.

Het is verboden de machine door kinderen, adolescenten
en nietzelfredzame personen te laten gebruiken.

4  ONDERHOUDSMONTEUR

• Persoon die is bevoegd voor de volgende handelingen:

 Installatie, inbedrijfstelling, afstelling en voorbereiding van
de machine.

 Bijzonder onderhoud, reparaties en vervanging van
onderdelen.

5  GEBRUIKSBESTEMMING
VAN DE MACHINE

• De in deze handleiding beschreven machines werden
ontworpen, geconstrueerd en beveiligd voor de automatische
(programmeerbare) verstrekking van:

 dranken bereid met versgemalen koffiebonen;
 dranken bereid met voorgemalen koffie;
 dranken bereid met melk en versgemalen koffiebonen (model

CAPPUCCINO).
 heet water en waterdamp (behalve model COFFEE) voor

de bereiding en het verwarmen van dranken.
 warme melk (model CAPPUCCINO).

Er is geen enkel ander gebruik van de machines voorzien
door de Fabrikant, die niet aansprakelijk kan worden
gesteld voor schade van welke aard dan ook, als gevolg
van oneigenlijk gebruik van de machines. Bovendien komt
bij oneigenlijk gebruik elke vorm van garantie te vervallen.

3  GEBRUIKER

• Volwassen persoon die uitsluitend is bevoegd voor de volgende
handelingen:

 Bediening, toezicht en uitschakeling van de machine.
 Bijvullen van de koffiebonen.
 Afstelling van de parameters.

6  AANWIJZINGEN EN
WAARSCHUWINGEN

• Voor periodiek onderhoud dient men absoluut geen
wasmiddelen, oplosmiddelen e.d. te gebruiken.

• De reiniging blijft beperkt tot de delen die niet onder elektrische
spanning staan en moet worden uitgevoerd met neutrale en
biologisch afbreekbare producten, altijd met de hoofdschakelaar
of alpolige schakelaar in de stand “0” (OFF), of nadat de stekker
uit het stopcontact is getrokken.

• Periodiek onderhoud moet worden uitgevoerd door vakkundig
personeel of in elk geval door personen die voldoende zijn
geïnstrueerd en over de nodige geestelijke en lichamelijke
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capaciteiten beschikken, geheel volgens de onderstaande
instructies en in overeenstemming met de geldende normen
voor veiligheid en gezondheid.

• Het is strikt verboden gereedschap of andere voorwerpen op
de machine te leggen en/of achter te laten die een potentieel
gevaar kunnen vormen voor omstanders of voor de machine.

• Veranderingen en schendingen (ook lichte) evenals het gebruik
van nietoriginele onderdelen, ontheffen de Fabrikant van elke
aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, en
doen elk recht op garantie vervallen.

• Gebruik uitsluitend drinkwater.

• De voor de CAPPUCCINATOR te gebruiken melk moet in een
koelend apparaat bewaard worden waarvan de temperatuur
niet meer dan 4° C bedraagt en moet niet langer dan 30
minuten ongebruikt buiten de koelkast blijven.

• Wanneer de CAPPUCCINATORE langer dan een uur onge
bruikt blijft, moet een reinigingscyclus van de leidingen wor
den uitgevoerd, voordat hij weer wordt gebruikt.

Om een reinigingscyclus van de leidingen uit te voeren, moet
men:
 het aanzuigbuisje in een bak water dompelen;

 op de toets  drukken;
 wachten tot al het water is doorgelopen.

N.B.: Het water mag niet warm zijn.

7  ALGEMENE
WAARSCHUWINGEN

• Alvorens met de machine te werken, dient men geen enkele
twijfel te hebben over de inhoud van deze handleiding. Indien
de hierin opgenomen voorschriften niet worden nageleefd, kan
de Fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
van welke aard dan ook ten aanzien van personen en/of
voorwerpen.

• Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

• Controleer eerst (in geval van nieuwe installatie), of aan de
minimale voorschriften m.b.t. veiligheid, plaatsing en werking
van de machine wordt voldaan, door de omgevingscondities
(temperatuur, vochtigheidsgraad, verlichting) en geschiktheid
van de installatieruimte te controleren.

• Bij eventuele beschadiging van de elektrische voedingskabel,
dient men zich te wenden tot de erkende technische service of
de onderhoudsmonteur.

• Gebruik de machine niet buiten.

• In geval van storingen, dient men zich altijd tot de
onderhoudsmonteur te wenden.

• Het is verboden om stromen water te gebruiken voor het scho
onmaken.

8  INFORMATIE OVER DE
MACHINE

8.1 Identificatiegegevens

Op het plaatje (A) zijn de volgende identificatiegegevens van de
machine vermeld:

• Fabrikant en markering
• model
• Serienummer
• bouwjaar
• elektrische voedingsspanning (V) en frequentie (Hz)
• stroomverbruik (W)
• aantal fasen van de elektrische leiding (PH)
• toelaatbare druk in de waterleiding (MPa)

OPMERKING  In eventuele aanvragen bij de Erkende
servicecentra, moet model en serienummer
worden vermeld.

8.2 Technische kenmerken

Voedingsspanning ...................... 230V/400V 2N
Lengte voedingskabel ................. mm 1.500
Geïnstalleerd vermogen ..............

Mod. LUXE .......................... W 3.250
Mod. COFFEE ..................... W 1.650
Mod. CAPPUCCINO ............ W 3.250

Waterleidingdruk ....................... MPa0,1÷0,8  (1÷8 bar)
Gewicht ................................... kg 60
Inhoud koffiereservoir. ................. kg 2

OPMERKING De machines zijn programmeerbaar voor de
doseringen van elk type verstrekking. De meeste
elektrische componenten worden gevoed met 24 Vdc.

8.3 Buitenafmetingen

L P h

500 550 675F. 2

LP

h
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8.4 Koffieschenkinrichting

De positie van deze unit (22) kan worden gewijzigd naar gelang
de hoogte van de gebruikte beker.
Het is inderdaad mogelijk om de distributeur hoog of laag te plaatsen.
Zo kunnen verschillende schenkhoogtes worden verkregen.

8.5 Cappuccinounit (F. 4)

De cappuccinounit bestaat uit:
 melkaanzuigbuisje (30);
 buisklem (10);
 cappuccinobereider (29);
 afstelling van de kwaliteit van de room (24);
 afstelling van de temperatuur (25);
 Melk distributeur (26).

9  VEILIGHEIDSINRICHTINGEN

OPMERKING  De in deze handleiding beschreven machines
werden vervaardigd in overeenstemming met de
van kracht zijnde specifieke Europese normen en
hebben dus een bescherming voor alle potentieel
gevaarlijke onderdelen.

• Eventuele overdruk in de waterleiding die wordt gebruikt
voor het leveren van damp en heet water, wordt opgevangen
door 3 veiligheidskleppen.

• Een thermostaat verhinder t over verhit t ing van de
waterketels.

• De positie van de bezinkselverzamella (16) en van het deurtje
(15) wordt gecontroleerd door twee microschakelaars die de
werking van de machine stop zullen zetten wanneer één van
de componenten niet juist gepositioneerd is ; (op de display
zal de component verschijnen die niet op zijn plaats is).

• Door een pulsteller, een elektronische en een mechanische,
wordt het aantal verstrekkingen opgeslagen en kan het
periodieke onderhoud geprogrammeerd worden.

9.1 Straalpijpen damp en heet water
(behalve model COFFEE) (F. 1)

De straalpijpen voor damp (17) en heet water (11) zijn voorzien
van speciale rubberbeschermingen (9 en 14) om ze te kunnen
beetpakken en richten ook als ze zeer heet zijn.

9.2 Restrisico’s

• De constructiekenmerken van de machines die in deze
handleiding worden beschreven, maken het niet mogelijk de
gebruiker te beschermen tegen de directe damp of
heetwaterstraal (behalve model COFFEE).

• Verbrandingsgevaar – Bij afgifte van heet water en
damp, dient men de straal nooit op anderen of zichzelf te
richten. Pak het buisje uitsluitend vast ter hoogte van de speciale
hittebescherming (9  14).

Gebruik geen koppen of kannen die niet vervaardigd zijn
van materiaal “voor voedingsmiddelen”.

F. 3

F. 4
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10  INSTALLATIE

10.1 Opmerkingen over de plaatsing

• De machine moet geïnstalleerd worden in een droge en
afgedekte ruimte, met een omgevingstemperatuur van 10° C 
40° C en maximale vochtigheidsgraad van 90%.

10.2 Plaatsing van de machine

OPMERKING  Controleer of de montageplaat waarop de
machine geïnstalleerd wordt de juiste afmetingen
heeft en stevig genoeg is om een veilig draagvlak
te vormen.

• Maak een gat van Ø 100 mm (A  F. 5) in de montageplaat.
• Plaats de machine definitief op de montageplaat (de cirkels E

 F. 5, geven de optimale positie van de stelpootjes aan).
• Nivelleer de machine met behulp van de stelpootjes (F  F. 6).

C  WATERFILTER

D  WATERLEIDING

E  AFVOERLEIDING

F. 6

C

D

E

F. 5

A

B B

B B

F. 7
G

F H

I

VOORZIJDE MACHINE

10.3 Wateraansluiting

Let op! De hardheid van het water mag nooit lager zijn
dan 8°F.

Aangeraden wordt de machine te voeden met water dat door een
ontkalkingssysteem is behandeld, met name bij water met een
hoog calcium en magnesiumgehalte (hard water). Controleer of
de waterleiding drinkwater levert met een druk die tussen de 1 en
8 Bar ligt.

 Sluit het waterfilter (C) op de waterleiding (D) aan.

N.B. alvorens het waterfilter op de machine aan te sluiten,
een spoeling uitvoeren tot het water helder is, en vervolgens
het filter op de machine aansluiten.

• Verbind een afvoerbuis met de aansluiting (H  F. 7) en bevestig
hem met een slangklem.

• Verbind de machine (uitsluitend met buis en fittingen van
materiaal “voor voedingsmiddelen”) met de drinkwaterleiding,
via de aansluiting (I  F. 7).

• Voer de afvoer en toevoerleidingen door het gat A.
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10.5 Aansluiting seriële poort

Via de seriële poort kan de machine op de apparatuur van de
ERKENDE SERVICECENTRA worden aangesloten voor controles
en programmering (A  F. 10).

Het aansluitpunt (stopcontact of alpolige schakelaar) moet
op een voor de gebruiker gemakkelijk bereikbare plaats
liggen, om de machine indien nodig van de
elektriciteitsleiding te kunnen afkoppelen.

• Sluit de kabel (G  F. 7) aan op de elektrische voedingsleiding.

F. 10

A

F. 8

Nulleider (N) – Blauw

Fase (L1) – Bruin

Fase (L2) – Zwart

Aarde – Geel/groen

F. 9

CH

(Zwitserland)

CEI

oedingskabel type H07RNF
doorsnede 4x2,5 mm2

Aansluiting van de stekker op de tweefasestroomleiding
400 V2N~

10.4 Elektrische aansluiting

OPMERKING  Voor installaties met tweefasestroom van 400 V,
de fasen zo gebruiken dat de machine wordt
gevoed met 230 V in eenfasestroom (F. 8). Voor
de eenfasige aansluiting van 230 V, de speciale
installatiekit aanvragen (code %1034.R09).

• Voer de elektrische voedingskabel (G  F. 7) door het gat (A).

L
1

L
2

N L
2

L
1

Afhankelijk van de geldende normen in het land van
gebruik van de machine, moet de kabel voor aansluiting
op de stroomleiding worden uitgerust met een alpolige
schakelaar (met minimale opening van de contacten van
3 mm), of met een stekker die conform is aan de normen.

• De alpolige schakelaar moet geschikt zijn voor het
stroomverbruik van de machine en moet alle
spanningspolariteiten kunnen opvangen.

• Controleer of de elektrische kabels van de installatie
de juiste afmetingen hebben voor het stroomverbruik
van de machine.
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12.1 Toestanden van de machine

Met betrekking tot de elektrische voeding  kan de machine zich in
de volgende toestanden bevinden:

Uit en elektrisch geïsoleerd

 Hoofdschakelaar (18) en alpolige schakelaar in de stand “0“
(of stekker uit het stopcontact).

 Alleen het geheugen voor behoud van de geprogrammeerde
gegevens is actief.

Aan

 Hoofdschakelaar (18) en alpolige schakelaar in stand “I“ (of
stekker in het stopcontact).

 Alle functies zijn actief en het display (8a) is aan.

In standby (machine uit maar niet elektrisch geïsoleerd)

 Hoofdschakelaar (18) in stand “I“.
 De functies “AUTOM. INSCHAKELING”, “ANTIVRIES”,

indien geselecteerd, en “KLOK” zijn actief, evenals het display
en het geheugen van de geprogrammeerde gegevens.

 De achtergrondverlichting van het display is uit.

12.2 Handmatige inschakeling

Dit type inschakeling is noodzakelijk wanneer de machine zich in
de stand “uit en elektrisch geïsoleerd” bevindt (Pr. 12.1).
Men dient te werk te gaan zoals beschreven in Pr. 11, waarbij
eventueel de controle van de verstrekte drank kan worden
overgeslagen.

12.3 Geprogrammeerde automatische
inschakeling

Dit is mogelijk wanneer de machine in “STANDBY” staat en de
functie “AUTOM. INSCHAKELING” actief is.
De inschakeling van de machine vindt plaats op de
geprogrammeerde tijd.

12.4 Tijdelijke inschakeling vanuit
standby

Handmatige inschakeling met de machine in “STANDBY”.
Wordt verkregen door de toets  3 seconden lang ingedrukt te
houden
De machine komt automatisch in “STANDBY”terug na 60
minuten vanaf de laatste bediening.

12  GEBRUIK VAN DE
MACHINE

Alvorens de machine te gebruiken moet men deze
handleiding aandachtig hebben doorgelezen en een
goede algemene kennis van de machine hebben
verworven.

Indien de machine enige tijd niet werd gebruikt is het
raadzaam de vorige paragraaf “Eerste inschakeling van
de machine” te lezen alvorens hem opnieuw te gebruiken.

11  EERSTE INSCHAKELING
VAN DE MACHINE

 Vul de bak (6) met de gekozen koffiebonenmélange.

Controleer of de koffie geen vreemde deeltjes bevat die
schadelijk kunnen zijn voor de maalelementen.

 Controleer of de verwijderbare onderdelen (13 en 16)
aanwezig zijn en of het deurtje (15) is gesloten.
Is dit niet het geval, dan wordt bij inschakelen van de machine
op het display aangegeven welk onderdeel niet op zijn plaats
is.

 Draai de alpolige schakelaar op “I”.

 Zet de machine aan via de schakelaar (18);
op het display verschijnt: “VERWARMEN, WACHTEN A.U.B.”.

 Wanneer op het display verschijnt: “KLAAR VOOR
GEBRUIK”, moet men:
 De schenkinrichting (22) zo plaatsen dat de juiste hoogte
voor de gebruikte kop wordt verkregen (Pr. 8.4).

 Een of twee kopjes onder de schenkinrichting plaatsen.

 Op de toets voor de gewenste drank drukken.

Hoewel alle toetsen reeds op standaard waarden
geprogrammeerd zijn, moet men controleren of de
verkregen drank overeenkomt met de gewenste kenmerken.
Anders moet men de keuzetoetsen opnieuw programmeren
(Pr. 12.6).
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12.5 Bedieningspaneel

De keuzetoetsen moeten korter dan 1
seconde worden ingedrukt.

Tijdelijke inschakeling van de
machine (in “STANDBY”) en

bevestiging van de keuze van de toetsen (H  G).

F

1 laag

2 laag

1 hoog

2 hoog

laag

hoog

laag

hoog

KOFFIE LIGHT

KOFFIE IN KAN Automatisch verkregen serie koffieverstrekkingen

KOFFIE MET MELK Verstrekking bereid met versgemalen koffie plus een kleine dosis melk

CAPPUCCINO Verstrekking bereid met warme melk en een dosis versgemalen koffie

WARME MELK Verstrekking van warme melk

HEET WATER (behalve model COFFEE) Verstrekking van heet water.

(*)

(*)

(*)

KOFFIE Verstrekking bereid met versgemalen koffie

VOORGEMALEN KOFFIE Verstrekking bereid met een dosis voorgemalen koffie

• De aanduidingen: “Koffie laag”  “Koffie hoog”, geven de twee verschillende
vulniveaus van het kopje aan.

• Bij aflevering zijn de machines geprogrammeerd op standaard waarden.

• Deze verstrekkingen kunnen alleen geprogrammeerd worden voor een enkele
dosis voorgemalen koffie, die van keer tot keer wordt aangebracht.

• Na drukken op de toets (eenmaal voor “Voorgemalen” tweemaal voor “Koffie light”),
moet men een koffiedosis plaatsen, via het klepje (5).

• Voor de koffie light wordt automatisch een kleine hoeveelheid gemalen koffie
toegevoegd .

• Er kunnen tot 8 verstrekkingen in dezelfde kan geprogrammeerd worden, (max.
2,5 l.). Hiervoor moet men meermaals op de toets           drukken. Op het display
wordt het aantal geprogrammeerde doses aangegeven. Na de verstrekking van
2,5 l. moet men 2 minuten wachten voordat een nieuwe verstrekking mogelijk is.

• Drank bereid met versgemalen koffie, waaraan een kleine hoeveelheid warme
melk wordt toegevoegd.

• Drank bereid met versgemalen koffie en warme melk.

• Er kunnen tot 8 vertrekkingen in dezelfde kan geprogrammeerd worden, (max. 1
l.). Hiervoor moet men meermaals op de toets             drukken. Op het display
wordt het aantal geprogrammeerde doses weergegeven.

Verstrekking bereid met een dosis voorgemalen koffie onder toevoeging van
versgemalen koffie

F. 11

esc

ent

MILKCAPP

esc

ent

MILKCAPP

A B C D A L I EM G F

(**) e (***)

(**) e (***)

(***)
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DAMP

(Behalve model COFFEE)

• Dompel het buisje (17) in de te verwarmen drank.
• Draai de kraan (12) linksom. Wanneer de gewenste

temperatuur is bereikt, de kraan sluiten (rechtsom draaien).

Na elk gebruik, het stoombuisje met een (vochtig en
schoon) doekje/sponsje schoonmaken zodat er geen resten
van de zojuist verwarmde drank aan blijven kleven.

(*) Plaats voor elke verstrekking het aanzuigbuisje (30  F. 4) in de
melkkan.

(**) Regel de hoeveelheid schuim, door middel van de naald
(24  F. 4) (Pr. 12.8).

12.6 Programmering keuzetoetsen

De hoeveelheid drank die aan de respectieve toetsen wordt
gekoppeld kan direct vanaf het toetsenbord geprogrammeerd
worden.
Volg onderstaande instructies voor het (opnieuw) programmeren
van de toetsen:

 Schakel de machine in en zet hem klaar voor gebruik

 Plaats de kop onder de schenkinrichting.

 Druk op de toets en houd hem ingedrukt. Op het
display verschijnt “PROGRAMMERING”.

 Laat de toets los, om de verstrekte dosis op te slaan.

(***) N.B.: De toetsen ,  e  kunnen vooraf ingesteld
worden om uit koffie en melk bestaande dranken in elke
mogelijke combinatie af te geven.  Men moet zich tot een
officieel  servicecentrum richten om andere dan default
instellingen te activeren..

Hieronder volgt het schema voor programmering van de toetsen.
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KOFFIE

KOFFIE MET MELK

CAPPUCCINO

WARME MELK

KOFFIE IN KAN

HEET WATER

Verstrekking

(5 sec)

(7 sec)

(7 sec)

(7 sec)M
E
L
K

K
O
F
F
I
E

de andere koffieselecties  worden op dezelfde manier geprogrammeerd, met de volgende toetsen:

Ingedrukt houden

2 koffie laag 1 koffie hoog en 2 koffie hoog

1 koffie laag

Ingedrukt houden Ingedrukt houden

Ingedrukt houden Ingedrukt houden

Ingedrukt houden

Verstrekking Verstrekking

Verstrekking Verstrekking

Verstrekking

Verstrekking

Verstrekking

Ingedrukt houden

Ingedrukt houden

Op het display verschijnt
“ PROGRAMMERING MELK”

Op het display verschijnt
“ PROGRAMMERING MELK”

Op het display verschijnt
“ PROGRAMMERING MELK”

K
O
F
F
I
E

M
E
L
K

START STOP

START STOP START STOP

START STOPSTART STOP

START STOP

START STOP

START STOP

OPMERKING  Deze programmering is alleen mogelijk
als de functie “PROGRAMM.
HEET WATER” in de modus:
“INGESCHAKELD” staat (Pr. 12.7.1).



87

Nederlands

12.7 Programmeerbare functies van het
menu

OPMERKING  Op de machine zijn enkele regelingen en
instellingen mogelijk via de programmering van
het menu, waarmee het verstrekte product wordt
aangepast aan de eisen van de gebruiker.

Tijdens de programmering krijgen de volgende toetsen
een andere functie dan de functie die zij normaal tijdens
het gebruik van de machine hebben:

(toegang tot tprogrammeermenu openen
programmering) door toets 5 sec. ingedrukt te houden

(op het display verschijnt:
“““““PROGRAMMERINGPROGRAMMERINGPROGRAMMERINGPROGRAMMERINGPROGRAMMERING””””” );

(Enter) overgang van het ene menuniveau naar
het volgende; voorbereiding van een
gegeven voor wijziging; bevestiging van
een gegeven of een functie;

(Escape) tannuleren van niet bevestigde
wijzigingen; teruggaan naar het vorige
menuniveau tot afsluiting van het menu.

(Down) overgang naar het volgende item binnen
hetzelfde programmeringsniveau;
verhogen van de waarde van een te
wijzigen gegeven.

(Up) overgang naar het volgende item binnen
hetzelfde programmeringsniveau;
verlagen van de waarde van het te
wijzigen gegeven.

Enkele functies voorzien ook de programmering van een of meer
gegevens (reeds op standaard waarden geprogrammeerd).

Om de waarden van de te programmeren gegevens te wijzigen
moet men:

 De functie selecteren.

 De functie bevestigen met de toets  (Enter).

 De knipperende cursor gaat naar de te wijzigen waarde.

 Bedien de toetsen  (Up) of  (Down) om de waarde ervan
de wijzigen.

- Bevestig het gewijzigde gegeven  met de toets  (Enter).

PROGRAMMERING

5 sec.

TAAL

VERWARMINGSPLAAT

DOSIS MALING

TEMPERATUREN

VOORINFUSIE

PROGR. HEET WATER

PROGRAMMERING MELK

TOEVOEG. HEET WATER

GEPROGRAMM. SPOELEN

SPOELEN UNIT

KLOK

TIJDEN AAN/UIT

TELLERS

ANTIVRIES

ONTGRENDELING
CODE: 0000

TOTAAL WATER  000000
TOTAAL KOFFIE  000000

UIT4: mdwdvzz  00:00

UIT3: mdwdvzz  00:00
AAN4: mdwdvzz  00:00

AAN3: mdwdvzz  00:00

UIT1: mdwdvzz  00:00
AAN1: mdwdvzz  00:00

UIT2: mdwdvzz  00:00
AAN2: mdwdvzz  00:00

INGESCHAKELD

INGESCHAKELD

INGESCHAKELD

UITGESCHAKELD
KORT
LANG

XXX MIN.

VOLG INSTRUCTIES

16:34 DO 8 NOV 2001

EERSTE KOFFIE
KOFFIE

LAAG

HOOG
STANDAARD

LAAG

HOOG
STANDAARD

KOFFIE MET MELK
CAPPUCCINO

KAN
2 KOFFIE HOOG
1 KOFFIE HOOG

1 KOFFIE LAAG
2 KOFFIE LAAG

UITGESCHAKELD
INGESCHAKELD

ECC.
FRANCAIS
DEUTSCH
ITALIANO

UITGESCHAKELD

UITGESCHAKELD

UITGESCHAKELD

UITGESCHAKELD
INGESCHAKELD

INGESCHAKELD
UITGESCHAKELD

AUTOM. INSCHAKELING

UITGESCHAKELD
INGESCHAKELD
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het functieschema
wordt vervolgd op de volgende pagina

PROGRAMMERING

TAAL

VERWARMINGSPLAAT

DOSIS MALING

TEMPERATUREN

VOORINFUSIE

ITALIANO

DEUTSCH

FRANCAIS

ECC.

INGESCHAKELD

UITGESCHAKELD

1 KOFFIE LAAG

2 KOFFIE LAAG

1 KOFFIE HOOG

2 KOFFIE HOOG

CAPPUCCINO

KAN

KOFFIE MET MELK

KOFFIE

EERSTE KOFFIE

LAAG

LAAG

STANDAARD

HOOG

STANDAARD

HOOG

UITGESCHAKELD

KORT

PROGR. HEET WATER INGESCHAKELD

UITGESCHAKELD

LANG

PROGRAMMERING MELK

12.7.1 Beschrijving van de functies

LANGUAGE
 Door bedienen van  vanuit het menu “LANGUAGE” kan

men de taal selecteren.

VERWARMINGSPLAAT
 Door bevestigen van “INGESCHAKELD” , wordt de

verwarmingsplaat tegelijk met de inschakeling van de machine
ingeschakeld.

 Door bevestigen van “UITGESCHAKELD”, blijft de
verwarmingsplaat altijd uit.

 DOSIS MALING
Voor elke verstrekking kan de hoeveelheid gebruikte versgemalen
koffie worden gewijzigd, die in de installatiefase werd
geprogrammeerd.

 Door bevestigen van “LAAG” of “HOOG”, wordt de dosis
met 1 g. verlaagd of verhoogd.

 Door bevestigen van “STANDAARD”, is de voor de verstrekking
gebruikte dosis die welke door de onderhoudsmonteur werd
geprogrammeerd.

TEMPERATUREN
Voor elke koffieverstrekking kan de temperatuur van het gebruikte
water worden gewijzigd, die in de installatiefase werd
geprogrammeerd.

 Door bevestigen van “LAAG” wordt deze temperatuur met
3°C verlaagd.

 Door bevestigen van “HOOG” wordt de temperatuur met 3°C
verhoogd.

 Door bevestigen van “STANDAARD” is de temperatuur die
welke door de onderhoudsmonteur werd geprogrammeerd.

OPMERKING  De temperatuur “eerste koffie” wordt gebruikt voor
de eerste verstrekking bij inschakeling van de
machine.

VOORINFUSIE
Met deze functie kan een korte pauze worden ingevoerd in de
eerste bereidingsfase. Dit kan de kwaliteit van de koffie verbeteren,
die tijdens deze pauze kan “trekken” met het eerste deel van het
water. Door bevestigen van:
 “UITGESCHAKELD”, vindt geen voorinfusie plaats.
 “KORT” , vindt de door de onderhoudsmonteur

geprogrammeerde “voorinfusie” plaats.
 “LANG”, vindt de “voorinfusie” verlengd met 1 sec. plaats

 PROGR. HEET WATER
Met deze functie kan de programmering van de hoeveelheid water
worden ingeschakeld. Door bevestigen van:
 “INGESCHAKELD”, kan de toets  geprogrammeerd worden,

(Pr. 12.6).
- “UITGESCHAKELD”, kan de toets  niet geprogrammeerd

worden en moet de dosis handmatig beheerd worden.
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 PROGRAMMERING MELK
De programmering van de hoeveelheid verstrekte melk kan worden
ingeschakeld. Door bevestigen van:
 “INGESCHAKELD”, kan de toets  geprogrammeerd worden

(Pr. 12.6).
 “UITGESCHAKELD”, kan de toets  niet geprogrammeerd

worden, en moet de dosis handmatig worden beheerd.

TOEVOEG. HEET WATER
Tijdens de verstrekking van de diverse soorten dranken, voegt de
machine een bepaalde hoeveelheid heet water toe, afhankelijk
van de uitgevoerde programmering. Door bevestigen van:

 “INGESCHAKELD”, wordt de toevoeging uitgevoerd
- “UITGESCHAKELD”, wordt aan de drank GEEN heet water

toegevoegd.

OPMERKING  Bij uitgeschakelde functie blijven de
geprogrammeerde waarden ongewijzigd en
kunnen bij heractivering opnieuw worden
gebruikt.

 GEPROGRAMM. SPOELEN
Functie waarmee een kleine hoeveelheid heet water (circa 5 cc)
wordt verstrekt om de vorming van neerslag in de
koffieschenkinrichting te voorkomen; deze spoeling wordt
automatisch uitgevoerd na de geprogrammeerde tijd (20÷240
minuten) vanaf de laatste koffieverstrekking. Door bevestigen van:

 “INGESCHAKELD”, gaat de knipperende cursor voor wijziging
naar het laatste cijfer rechts, en kan de waarde worden
gewijzigd met stappen van 10 min. per keer;
eventuele wijzigingen moeten altijd worden bevestigd.

 “UITGESCHAKELD”, de machine voert geen enkele spoeling uit.

OPMERKING  Tijdens de spoeling verschijnt op het display:
“GEPROGRAMM. SPOELEN”“GEPROGRAMM. SPOELEN”“GEPROGRAMM. SPOELEN”“GEPROGRAMM. SPOELEN”“GEPROGRAMM. SPOELEN”;
het spoelen kan ook handmatig plaatsvinden door
de toets  3 seconden ingedrukt te houden.

SPOELEN UNIT
Functie waarmee de koffieunit (27) kan worden schoongemaakt
met behulp van speciale tabletten (voor informatie over de tabletten
contact opnemen met een erkend servicecentrum).

Procedure:
 het proces begint bij: “SPOELEN UNIT”.
 Druk op ; op het display verschijnt: “TABLET IN UNIT

PLAATSEN”.
 Verwijder de koffieunit; op het display verschijnt: “UNIT

INSTALLEREN”;
 Leg het tablet in de koffieunit en breng de unit weer op zijn

plaats; op het display verschijnt: “KLEP SLUITEN”.
 Sluit het deurtje; op het display verschijnt: “SPOELEN IN

UITVOERING”.
De machine begint de spoelcyclus, en nadat deze is voltooid
verschijnt op het display “UNIT VERWIJDEREN EN MET
WATER WASSEN”.

 Verwijder de koffieunit; op het display verschijnt: “UNIT
PLAATSEN”.

 Spoel de koffieunit af onder stromend water.
 Breng de unit weer op zijn plaats; op het display verschijnt:

“KLEP SLUITEN”
 Sluit het deurtje; op het display verschijnt: “SPOELEN

VOLTOOID DRUK OP STERTOETS”;
Druk op  om het menu af te sluiten en de machine klaar te zetten
voor gebruik.

KLOK
Functie waarmee de klok en datumaanduiding van de machine
kan worden ingesteld.
 Door bevestigen van “KLOK”, gaat de knipperende cursor

naar de uren, die kunnen worden gewijzigd.
- Na bevestiging van het ingestelde uur, gaat de cursor naar het

volgende instelbare gegeven (de minuten, en dan de dag,
de maand en tenslotte het jaar).

PROGR. HEET WATER

PROGRAMMERING MELK

TOEVOEG. HEET WATER

GEPROGRAMM. SPOELEN

SPOELEN UNIT

KLOK

AUTOM. INSCHAKELING

INGESCHAKELD

UITGESCHAKELD

UITGESCHAKELD

INGESCHAKELD 240 MIN.

UITGESCHAKELD

TABLET IN UNIT
PLAATSEN

UNIT INSTALLEREN

KLEP SLUITEN

SPOELEN IN UITVOERING

UNIT VERWIJDEREN EN
MET WATER WASSEN

UNIT INSTALLEREN

KLEP SLUITEN

SPOELEN VOLTOOID DRUK
OP STERTOETS

16:34 DO 8 NOV 2001

INGESCHAKELD
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TIJDEN AAN/UIT
Functie waarmee de tijden voor automatische in en uitschakeling
van de machine over de hele week geprogrammeerd kunnen
worden.
 Door bevestigen van “TIJDEN AAN/UIT”, gaat de

knipperende cursor naar de te wijzigen dag.
 Voer de dag in voor programmering, met de toets  (down),

zodat de kleine letter een hoofdletter wordt.
 Schakel de dag van de programmering uit, met de toets …

(up), zodat de hoofdletter een kleine letter wordt.
 Bevestig de wijziging.
Volg voor wijziging van de tijden dezelfde procedure als bij het
instellen van de klok.

Voorbeeld: in het functieschema is een programmering van de
machine weergegeven voor inschakeling om 08:00 uur en
uitschakeling om 18:00 uur van maandag t/m vrijdag, inschakeling
om 09:00 uur en uitschakeling om 12:30 uur op zaterdag, en
geen enkele inschakeling op zondag.

 TELLERS
Dit zijn twee functies, de ene voor het totale aantal cycli voor
koffieverstrekkingen, en de andere voor het totale aantal cycli voor
verstrekking van heet water.
Indien de automatische dosering van heet water is uitgeschakeld
(zie functie “PROG. HEET WATER”), wordt een cyclus geteld
voor elke bediening van de magneetklep.

OPMERKING  Beide functies kunnen alleen geraadpleegd
worden; zij kunnen niet op nul worden gezet.

 ANTIVRIES
De antivriesfunctie dient ter voorkoming van schade als gevolg
van ijsvorming in de waterketels wanneer de in “STANDBY”
staande machine aan lage temperaturen onderhevig is. Deze functie
houdt de temperatuur van de waterketels op een minimumwaarde
die bevriezing voorkomt.
 Door bevestigen van “INGESCHAKELD”, wordt de functie

ingeschakeld.
 Door bevestigen van  “UITGESCHAKELD”, wordt de functie

uitgeschakeld.

OPMERKING  De functie is alleen actief als ook de functie
“AUTOM. INSCHAKELING” actief is en alleen
wanneer de machine in “STANDBY” staat.
Wanneer de functie actief is, verschijnt op het
display “ANTIVRIES”.

ONTGRENDELING
Functie waarmee de machine tijdelijk kan worden ontgrendeld
wanneer hij het geprogrammeerde aantal cycli voor onderhoud of
ontkalking heeft bereikt. Om de ontgrendelingscode te verkrijgen
dient men zich tot het bedrijf te wenden dat de installatie heeft
uitgevoerd of dat de onderhoudsservice levert. Wanneer men over
de code beschikt moet men deze in de functie invoeren:
 Bevestig de functie “ONTGRENDELING”, de knipperende

cursor gaat naar het eerste te wijzigen cijfer;
 voer het cijfer in en bevestig het;
- Na elke bevestiging gaat de knipperende cursor naar het

volgende cijfer, en zo verder tot de code compleet is.

 AUTOM. INSCHAKELING
Functie waarmee de automatische in en uitschakeling van de
machine geprogrammeerd kan worden, in twee verschillende
tijdsperiodes, voor elke dag van de week. Door bevestigen van:

 “INGESCHAKELD”, is deze functie op de machine actief.
 “UITGESCHAKELD”, kan de machine alleen handmatig

worden in en uitgeschakeld via de hoofdschakelaar (18).
Eventuele reeds geprogrammeerde tijden voor automatische
in en uitschakeling, blijven hoe dan ook opgeslagen.

 Voor de programmering van de tijdsperiodes en de dagen
van de week zie de volgende functie “TIJDEN AAN/UIT”.

OPMERKING  De automatische inschakeling van de machine is
alleen mogelijk met de hoofdschakelaar (18) in
de stand “I”.

KLOK

AUTOM. INSCHAKELING

TIJDEN AAN/UIT

TELLERS

ANTIVRIES

ONTGRENDELING CODE: 0000

UITGESCHAKELD

INGESCHAKELD

TOTAAL WATER  000000

TOTAAL KOFFIE  000000

UIT4: mdwdvzz  00:00

UIT3: mdwdvzz  00:00

AAN4: mdwdvzz  00:00

AAN3: mdwdvzz  00:00

UIT1: mdwdvzz  00:00

AAN1: mdwdvzz  00:00

UIT2: mdwdvzz  00:00

AAN2: mdwdvzz  00:00

UITGESCHAKELD

INGESCHAKELD
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12.10 Regeling van de maling

Afgezien van de koffiemélange, zorgt een zeer fijne maling
(wijzer op lage waarden) voor een dikkere koffie, met
meer schuim en een langere bereidingstijd, en een grove
maling (wijzer op hoge waarden) voor dunnere koffie,
minder schuim, en een kortere bereidingstijd.

Draai de knop (19  F. 14) niet volledig linksom tot de
eindaanslag, hierdoor worden de maalelementen te strak
gezet met als gevolg blokkering van de machine.

In geval van blokkering van de maalelementen, als gevolg
van vreemde deeltjes in de koffiemelange en daardoor
blokkering van de machine (op het display verschijnt:
“FOUT MAALELEM.”) dient men zich tot een erkend
servicecentrum te wenden.

OPMERKING  De maling wordt in de fabriek op standaard
waarden afgesteld, maar deze afstelling kan als
volgt worden gewijzigd.

• Open het deurtje (15  F. 14), draai de knop (19  F. 14)
linksom voor een fijnere maling (de wijzer gaat naar een lagere
waarde), of rechtsom voor een grovere maling (de wijzer gaat
naar een hogere waarde).

F. 12

19

F. 14
15

12.8 Regeling van het schuim

De kwaliteit van de room in de dranken is evenredig aan de
interventie op de afstelhendel (24).
• Door de hendel naar rechts te draaien, verkrijgt men een gro

tere hoeveelheid room.
• Door de hendel naar links te draaien, verkrijgt men een kleine

re hoeveelheid room.

F. 13 C°-C°+

12.9 Afstellen van de temperatuur

De melktemperatuur hangt af van de afstelhendel (25).
• Indien men de hendel naar boven draait, verkrijgt men een

hogere temperatuur.
• Indien men de hendel naar beneden draait, verkrijgt men een

lagere temperatuur.
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12.11 Meldingen op het display

OPMERKING  Hieronder volgt een lijst van alarmmeldingen
(naast de reeds behandelde meldingen) die op
het display kunnen worden weergegeven en de
toestand van de machine waarbij ze optreden.

STANDBY: machine uit (met hoofdschakelaar in de stand “I”) met
de automatische in/uitschakelfunctie  actief (Pr. 12.7.1).

ANTIVRIES: machine uit (met hoofdschakelaar in de stand “I”)
het programma dat de waterketels beschermt tegen ijsvorming is
ingeschakeld (Pr.12.7.1).

GEPROGRAMM. SPOELEN: verschijnt wanneer de machine de
automatische spoeling van de koffieschenkinrichting uitvoert (Pr.
12.7.1).

KOFFIE BIJVULLEN, KLEP GESLOTEN: tijdens het malen
stelt het apparaat vast, dat er geen koffiebonen meer in het reser
voir(6) zijn, of dat de klep gesloten is.

CIRCUIT VULLEN: verschijnt wanneer, tijdens verstrekking van
een willekeurige drank, het water in de ketels opraakt.
Controleer of er water aanwezig is in de waterleiding, en druk op
de toets  ( ^ bij het model COFFEE), tot er regelmatig water uit
het buisje (11) en de koffieschenkinrichting (22) komt. Bij het model
“COFFEE” komt het water alleen uit de schenkinrichting

PROGRAMMERING: verschijnt wanneer men in de
programmeermodus van de machine komt (Pr. 12.6).

KOFFIEDIK LEGEN: verschijnt wanneer de koffiediklade (16)
bijna vol is (de machine heeft het geprogrammeerde aantal dranken
verstrekt).
Er kunnen echter nog enkele dranken worden verstrekt.

BUITEN DIENST – KOFFIEDIK LEGEN: de koffiediklade
(16) is helemaal vol (de machine heeft het geprogrammeerde aantal
dranken verstrekt).
De machine is geblokkeerd en er kunnen geen dranken meer
worden verstrekt totdat de lade wordt geleegd.

KLEP SLUITEN: het deurtje (15) is niet correct gesloten.
LADE INSTALLEREN: de koffiediklade (16) is niet correct
aangebracht.

LEKBAK INSTALLEREN: de poederbak (12) is niet goed
ingevoerd.

UNIT INSTALLEREN: de koffieunit (27) is niet correct
aangebracht.

FOUT UNIT: de koffieunit (27) voert zijn werkcyclus niet correct
uit; schakel de machine uit en raadpleeg het ERKENDE
SERVICECENTRUM.

FOUT POMP: storing aan een van de pompen. Schakel de
machine uit en raadpleeg het ERKENDE SERVICECENTRUM.

FOUT SENSOR 01: verschijnt bij storing aan een
temperatuursensor. Schakel de machine uit en raadpleeg het
ERKENDE SERVICECENTRUM.

FOUT TEMP. 01: verschijnt bij storing aan een van de
weerstanden van de waterketels. Schakel de machine uit en
raadpleeg het ERKENDE SERVICECENTRUM.

ONTKALKING: verschijnt wanneer de machine ontkalkt moet
worden en nadat het geprogrammeerde aantal dranken is verstrekt.
Schakel de machine uit en raadpleeg het ERKENDE
SERVICECENTRUM.
De ontkalkingsbeurten worden bepaald door werkcycli van de
machine, die geprogrammeerd worden door de
onde r ho ud smon t e u r .

ONDERHOUD: verschijnt wanneer de machine een
onderhoudsbeurt nodig heeft en nadat het geprogrammeerde aantal
dranken is verstrekt. Schakel de machine uit en raadpleeg het
ERKENDE SERVICECENTRUM.
De onderhoudsbeurten worden bepaald door werkcycli van de
machine, die geprogrammeerd worden door de
onde r ho ud smon t e u r .

12.12 Uitschakeling van de machine

Geprogrammeerde automatische uitschakeling

Dit is mogelijk wanneer de functie “AUTOM. INSCHAKELING”
actief is (Pr. 12.7.1) en de programmering “TIJDEN AAN/UIT”
is uitgevoerd (Pr. 12.7.1).
Op de geprogrammeerde tijd komt de machine in “STANDBY”.

Handmatige uitschakeling

Dit is noodzakelijk wanner de functie “AUTOM. INSCHAKELING”
niet actief is (Pr. 12.7.1).

Wordt verkregen door zowel de hoofdschakelaar (18) als de
alpolige schakelaar in de stand “0” te zetten, of de stekker uit het
stopcontact te trekken.
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13  PERIODIEK
ONDERHOUD

Waarschuwingen

• In geval van storingen, die gewoonlijk op het display
worden gemeld, de machine onmiddellijk uitschakelen, de
elektrische voeding afkoppelen via de alpolige schakelaar of
door de stekker uit het stopcontact te trekken en contact
opnemen met het dichtstbijzijnde SERVICECENTRUM.

• Voor het uitvoeren van elk onderhouds en/of
reinigingswerk, de voeding afkoppelen via de
hoofdschakelaar (18) en de alpolige schakelaar (of door de
stekker uit het stopcontact te trekken).

• Alle werkzaamheden dienen bij koude machine te
worden uitgevoerd.

• Voer geen enkel reinigingswerk uit met de machine in
“STANDBY”.

• Was de onderdelen van de machine nooit af in de
vaatwasmachine.

• Gebruik geen directe waterstralen.

13.1 Reiniging van de machine

Wanneer het deurtje van de machine geopend moet
worden, moet men de distributeur laag plaatsen. In elke
andere positie verhindert de distributeur de toegang via
het deurtje.

• Moet dagelijks worden uitgevoerd en voor elke langere stilstand
van de machine om aanslag in de bakken, reservoirs en
schenkinrichtingen te voorkomen.

• De demonteerbare componenten van de machine die gereinigd
moeten worden, dienen te worden afgewassen en afgespoeld
onder stromend water.

• Reinig de bekledingen, de panelen en de bedieningsorganen
van de machine met zachte doeken die met lauw water zijn
bevochtigd.

• De vaste onderdelen en de machine zelf mogen alleen met
koud of lauw water worden gereinigd, met behulp van niet
schurende sponsjes of een vochtige doek.

• Alle te reinigen onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk en
vergen geen gebruik van gereedschap.

Een regelmatig onderhoud en reiniging zorgt ervoor dat
de machine langer efficiënt blijft en garandeert het respect
van de hygiënische normen.

De machine geeft automatisch aan wanneer het onderhoud
en/of de ontkalking moeten worden uitgevoerd, het exacte
aantal verstrekkingen is zichtbaar op de mechanische teller

13.1.1 Koffieschenkinrichting (F. 15)

Men kan verwijderen:
 de bovenste (A) bescherming van de distributeur door deze

naar zich toe te trekken;
 de onderste (D) bescherming van de distributeur door de on

derste knop los te draaien;
 de koffiedistributeur (CE) door deze naar zich toe te trekken;
 de koffieverbinding (B) door deze ongeveer 90° te draaien.

F. 15

A

B

C

D

E

of op het display van de machine; bij uitblijven van de
onderhoudsbeurt door de onderhoudsmonteur kan de machine
geblokkeerd raken.
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13.1.2 Koffieunit (F. 16)

Maak de koffiebonen op, alvorens de reiniging uit te
voeren.

• De unit moet regelmatig gereinigd worden met de speciale
tabletten (Pr. “12.7.1 Beschrijving van de functies – SPOELEN
UNIT”).

 Neem de koffieunit (27) uit de machine door hem aan de
handgreep (A) vast te pakken en op de knop aangeduid met
“PRESS” te drukken.

 Was hem af met ruim lauw water.
Gebruik geen wasmiddelen.

 Schrap de bovenste sproeier (B) wat af met een plastic lepeltje.

13.1.3 Lekbakje en rooster

Verwijder het lekbakje (13) uit de machine en was het af onder
stromend water, met bijzondere zorg voor het rooster.

13.1.4 Koffiediklade

Was de koffiediklade (16) af onder stromend water na het lekbakje
(13) te hebben verwijderd en de lade uit zijn zitting te hebben
genomen.

13.1.5 Straalpijpen damp en heet water
(behalve model COFFEE)

Reinig de buisjes  (1117) met een vochtige, niet schurende doek.
In geval van verstopping kunnen de tuiten aan het uiteinde van de
straalpijpen losgeschroefd worden om de tuiten met een speld te
ontstoppen.

13.1.6 Verwarmingsplaat

Reinig de verwarmingsplaat (4) met een vochtige niet schurende
doek.

13.1.7 Koffiereservoir

Reinig het koffiebonenreservoir (6) met water, gebruik makend van
een vochtige, niet schurende doek.

13.1.8 Reiniging van de cappuccinounit

Voer geen enkele reiniging uit op de cappuccinounit
wanneer de machine in “standby” staat.

De reiniging moet na elk gebruik van de CAPPUCCINO
UNIT worden uitgevoerd, om te voorkomen dat zich
aanslag vormt.

Alle gedemonteerde onderdelen moet worden afgewassen
en afgespoeld onder stromend water.

13.1.9 Schenkinrichting voor cappuccino
(F. 17)

Om de elementen van de cappuccinounit afzonderlijk schoon te
maken, moet men de volgende onderdelen verwijderen:
 de bovenste (22) bescherming door deze naar zich toe te
trekken;

 de cappuccinator (29) door deze naar zich toe te trekken;
 de vork (32);
 de afstelhendel voor de room (24);
 de afstelhendel voor de temperatuur (25);
 de dop voor het lichaam van de cappuccinator (33);
 het verbindingsstuk (31) van de inlaatbuis met het lichaam van
de cappucinator;

 melk distributeur (26);
 melk inlaatbuis (30)

F. 17

F. 16

B

27
A
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14  BIJZONDER
ONDERHOUD

OPMERKING  Tot het bijzonder onderhoud behoren alle
werkzaamheden voor reparatie en vervanging
van onderdelen. Hiervoor is dus uitsluitend de
Onderhoudsmonteur bevoegd.

14.1 Blokkering van de koffiemolen

• Een vreemd deeltje in de koffiebonen kan blokkering van de
maalelementen veroorzaken met als gevolg blokkering van de
machine, aangeduid door de melding “FOUT MAALELEM.”
(op het display).

• In dit geval moet men de koffiemolen (20) openen en het
vreemde deeltje verwijderen.

14.1.1 Demontage/montage van de
koffiemolen

• Sluit de schuif (A) van het koffiereservoir (H).
• Verwijder de schroeven (B) van het reservoir met behulp van

het bijgeleverde gereedschap (C). Neem het reservoir van de
machine af door hem omhoog te tillen.

• verwijder met behulp van een stofzuiger de koffiebonen aan
de ingang van de koffiemolen.

• Verwijder de schroeven (D).
• Verwijder het tandwiel (E).

• Draai de stelring (F) los en verwijder hem. Reinig beide
maalelementen met behulp van een stofzuiger en een kwast.

Controleer de slijtagetoestand van de maalelementen. In
geval van duidelijke beschadiging, moeten ze worden
vervangen.

F. 18

H

B

H

A

C

F. 19

F. 20

D

E

D

F. 21

F
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Voor de montage van de koffiemolen gaat men als volgt te
werk:

• Draai de stelring (F) tot de aanslag aan, en draai hem
daarna 1/2 slag los.

Het is van fundamenteel belang dat de stelring 1/2 slag
wordt losgedraaid, om te voorkomen dat de
maalelementen blokkeen en beschadigd raken.

• Breng het tandwiel (E) weer op zijn plaats en zet het vast met
de schroeven (D).

• Breng het koffiereservoir (H) weer op zijn plaats.

Let op de plaatsing van de pakking (G) die correct in het
tandwiel (E) en in de stelring (F) moet vallen.

• Bevestig het reservoir (H) door de schroeven (B) aan te draaien
met het gereedschap (C).

• Open de schuif (A).

Om het normale gebruik van de machine te hervatten moet
men de afstelling van de maling opnieuw uitvoeren.

15  BUITENBEDRIJFSTELLING

In geval van buitenbedrijfstelling van de machine moet men hem
van het elektriciteitsnet en de waterleiding afkoppelen, alle
opvangbakken, waterketels en leidingen legen en hem
schoonmaken (Pr. “13.1 Reiniging van de machine”).

In geval van sloop moet men de diverse constructiematerialen
scheiden en zorgen voor verwerking op basis van hun samenstelling
en de wetsvoorschriften die in het land van gebruik gelden.

F. 23

F. 22

F

G

E

F

B

H
C

F. 24

A
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Controleer:
 of de stekker is aangesloten

 of de alpolige schakelaar (indien aanwezig)
is ingeschakeld

 de zekeringen van de
  elektrische installatie

 de elektrische verbindingen

Leeg de koffiediklade en breng hem weer
correct aan

Reinig de koffiemolen (Pr. “14.1
Blokkering van de koffiemolen”)

Plaats de koffiedosis in de ruimte en herhaal
de cyclus

Reinig het met een dunne naald

Stel hem op een fijnere graad af

Stel hem op een grovere graad af

Verwarm het kopje voor op de
verwarmingsplaat

Wacht tot de optimale temperatuur is bereikt

Gebruik een andere koffiemélange of controleer
de maling (indien voorgemalen)

Ontkalk de machine

Schakel de machine uit en weer in via de
hoofdschakelaar

Draai de groep handmatig tot hij in de
basisposit ie staat (N), waarbij het
referentieteken op de as samenvalt met de pijl
N (F. 16)

Beweeg de temperatuurafstel hendel naar be
neden

Vul de houder met melk

16 STORINGEN, OORZAKEN
EN OPLOSSINGEN

STORING OORZAAK OPLOSSING

De machine gaat niet aan

Op het display verschijnt:
“““““KOFFIEDIKLADEKOFFIEDIKLADEKOFFIEDIKLADEKOFFIEDIKLADEKOFFIEDIKLADE V O LV O LV O LV O LV O L”””””
Fout maalelement

In plaats van koffie komt er alleen
water uit

Er komt geen water of damp uit

De koffie loopt er te snel uit

De koffie loopt er te langzaam uit

De koffie is niet warm genoeg

De koffie heeft weinig crème

De machine heeft te veel tijd nodig
om op te warmen, het waterdebiet is
beperkt

De koffieunit kan niet worden
verwijderd

De koffieunit kan niet worden
aangebracht

De cappuccinator geeft geen melk af

Geen spanning

De koffiemolen is geblokkeerd

De koffiediklade is vol

De keuzetoets voor voorgemalen koffie werd
ingedrukt zonder dat de gemalen koffie in
de daarvoor bestemde ruimte werd gedaan

Het gat van het buisje voor damp / heet
water is verstopt

De maling is te grof

De maling is te fijn

Het kopje is niet voorverwarmd

De machine heeft de juiste temperatuur nog
niet bereikt

De melange is niet geschikt, de koffie is niet
versgebrand, het koffiepoeder is te fijn of te
grof gemalen

Het circuit van de machine is door
kalkaanslag verstopt

De koffieunit bevindt zich niet zijn basispositie
(N)

De koffieunit bevindt zich niet in zijn
basispositie (N)

De temperatuur van de gebruiken melk is niet
laag genoeg (zie waarschuwingen)

De melk in de houder is op.

Hieronder volgt een lijst van enkele eventuele storingen van de machine.

Wanneer in het vakje “oplossing” het symbool  wordt weergegeven, moet de handeling door de Onderhoudsmonteur worden uitgevoerd.


