SAECO ROYAL OFFICE
SNELSTART
STAP 1 : Toegang programmatie
CODE ?

……

Om toegang te verkrijgen tot de programmeerfunctie dient u de
toetsen V (warm water) en C (Esc) ingedrukt te houden en
vervolgens op de hoofdschakelaar te drukken.

+

+

STAP 2 : Invullen CODE
Om met de programmatie verder te gaan wordt de code gevraagd = 111111
De toetsen hebben de volgende waarden tijdens de instelling van de code:
Toets

E

Kleine Koffie ……………

Toets

Koffie ……………………

Toets

Warm water …………….

Toets

C

Esc ………………………

1
2
3
4

Let op :
Na 5 pogingen tot invoering
van een foute code zal de
automaat om de PUC vragen,
om toegang mogelijk te maken.

U dient dus 6 x op de “E” te drukken voor de
code

111111.

STAP 3 : Selectie BELANGRIJKE programmeerfuncties
Met de toetsen
gemaakte keuze.

TAAL
PROGR. HOEVEELHEID

kunt u de afzonderlijke menu’s selecteren en met de toets “E” activeert u de
BELANGRIJKE programmeerfuncties:
Selecteer in het programmeermenu INSTELLINGEN vervolgens TAAL en kies uw
taal (NEDERLANDS)
Selecteer in het programmeermenu INSTELLINGEN vervolgens progr. hoeveelh
en kies ja

STAP 4: Programmeerfunctie verlaten
Om de programmeerfunctie te verlaten drukt u op de toets C (Esc). De automaat staat dan weer op de
normale werking.
STAP 5: Programmatie volumes (bij gebruiksklare machine, zie “korte instructies”)
Om het niveau van vulling van de kopjes te programmeren is het noodzakelijke de
overeenkomstige selectietoets ingedrukt te houden tot de gewenste hoeveelheid koffie bereikt
wordt (maximum ongeveer 250ml). Tijdens deze handeling verschijnt op het display:
“KLEINE KOFFIE
” of “KOFFIE
“ of
“PROGR. HOEVEELHEID “
“PROGR. HOEVEELHEID “

“WARM WATER
“
“PROGR. HOEVEELHEID “
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SAECO ROYAL OFFICE
KORTE INSTRUCTIES
STAP 1: Vullen van het koffiebonen- en waterreservoir

Vul het reservoir
met koffiebonen.

Sluit het reservoir door het deksel
erop te leggen. Heel belangrijk dat
er geen water in kan.

Vul de watertank met
vers drinkwater.

Bevestig de kap.

Stap 2: Vullen van het watercircuit

Belangrijk:
Het vullen van het circuit is
noodzakelijk voor de eerste
ingebruikname, na een
lange periode van stilstand,
als de watertank volledig
geleegd is of als er
storingen aan de pomp zijn
opgetreden.

•
•

Zet een kop of geschikt bakje onder de straalpijp voor heet water.
Schakel de automaat aan. De hoofdschakelaar
bevindt zich aan de achterkant van de automaat
links in het midden. “I” is aan “O” is uit.
• Op het display verschijnt “ONTLUCHTEN
”
• Druk op de toets HEET WATER, de pomp wordt automatisch gestart
en na enkele seconden verschijnt op het display: “PRODUCT KIEZEN
” “machine klaar
“
ter aanduiding dat het circuit gevuld is en de automaat klaar is voor het verstrekken van dranken.
Stap 3: Programmatie volume (enkel als de betreffende programmeerfunctie geactiveerd is, zie “snelstart”)
Espresso
koffie
Normale
koffie
Heet
water

Om het niveau van vulling van de kopjes te programmeren is het noodzakelijke de
overeenkomstige selectietoets ingedrukt te houden tot de gewenste hoeveelheid
koffie bereikt wordt (maximum ongeveer 250ml). Tijdens deze handeling verschijnt
op het display: “KLEINE KOFFIE
” of “KOFFIE
“ of
“WARM WATER
“
“PROGR. HOEVEELHEID “

“PROGR. HOEVEELHEID “

“PROGR. HOEVEELHEID

“

Stap 4: Verstrekking van koffie of heet water
Zet het kopje op het kopjesrooster onder de schenkinrichting (die men in hoogte kan verstellen indien
nodig). Druk op de gewenste keuzetoets en de automaat vertrekt automatisch de gekozen koffie of water.
Stap 5: Leeg maken van de koffiediklade
Wanneer de koffiediklade 30 koffiedik-porties bevat, verschijnt op het display “KOFF. HDR.
LEGEN”. De automaat kan geen koffie verstrekken: verwijder de koffiediklade en leeg hem.
Stap 6: Bijvullen van koffiebonen en heet water
Wanneer de koffiebonen opraken, stopt de koffiemolen en op het display verschijnt het bericht: “BONENHDR.
VULLEN”. De aanduiding “MACHINE KLAAR” heeft dan enkel betrekking op de beschikbaarheid van heet water.
Vul het koffiebonenreservoir en wis het bericht “BONENHDR. VULLEN” door één van de twee koffietoetsen
gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.
Wanneer het water opraakt, stopt het programma automatisch en op het display verschijnt “RESERVOIR
VULLEN”. Vul de watertank en start de cyclus opnieuw.
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