
Handleiding voor gebruik en onderhoud
Raadpleeg deze aanwijzingen alvorens de machine in gebruik te nemen.

Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften.

Instrukcja obsługi i konserwacji
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Het is aangeraden om tijdens het gebruik van elektrische huishoudapparaten enkele voorzorgsmaatregelen 

in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en/of ongevallen te beperken.

• Lees aandachtig alle aanwijzingen en informatie in deze handleiding en in alle brochures die zich in de verpakking 
bevinden alvorens de espressomachine te starten of te gebruiken.

• Raak geen warme oppervlakken aan.

• Dompel het snoer, de stekker of de machine zelf niet in water of een andere vloeistof onder om brand, elektrische 
schokken en ongevallen te vermijden.

• Wees in het bijzonder voorzichtig tijdens het gebruik van de espressomachine in de buurt van kinderen.

• Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de machine niet gebruikt wordt of tijdens het schoonmaken. Laat de 
machine afkoelen alvorens onderdelen te plaatsen of te verwijderen en vóór het schoonmaken.

• Gebruik de machine niet als het snoer of de stekker beschadigd is of in geval van defect of breuk. Laat het 
apparaat nazien of herstellen in het dichtstbijzijnde servicecentrum.

• Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant erkend zijn kan aanleiding geven tot materiële en/of 
persoonlijke schade.

• Gebruik de espressomachine niet buitenshuis.

• Vermijd dat het snoer langs de tafel naar beneden hangt of dat het warme oppervlakken aanraakt.

• Houd de espressomachine uit de buurt van warmtebronnen.

• Controleer of de hoofdschakelaar van de espressomachine in de uit-stand staat alvorens de stekker in het 
stopcontact te steken. Zet de schakelaar op "uit" om de machine uit te schakelen en haal de stekker uit het 
stopcontact.

• Gebruik de machine alleen voor huishoudelijk gebruik.

• Wees bijzonder voorzichtig tijdens het gebruik van stoom.

De espressomachine is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Alle reparatie- en/of 

servicebeurten, behalve de normale reinigings- en onderhoudswerkzaamheden, mogen slechts door een 

erkend servicecentrum uitgevoerd worden. Dompel de machine niet onder in water. 

• Controleer of de voltage aangeduid op het typeplaatje overeenkomt met die van de elektrische installatie van uw 
woning.

• Gebruik nooit lauw of warm water om het waterreservoir te vullen. Gebruik alleen koud water.

• Raak de warme onderdelen van de machine en het elektrische snoer tijdens de werking nooit aan.

• Maak nooit schoon met bijtende stoffen of met materiaal dat krassen veroorzaakt. Het is voldoende een met water 
bevochtigd zacht doekje te gebruiken.

• U kunt gebruik maken van natuurlijk mineraalwater om de vorming van kalk te voorkomen. Let wel op: in bepaalde 
merken mineraalwater zit meer kalk dan in gewoon leidingwater. Maar gebruik van het teststripje om de hardheid 
te meten. 

• Gebruik geen gekarameliseerde koffie.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING
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• Het bijgeleverde elektrische snoer is kort om te vermijden dat u er in verwikkeld geraakt of er over struikelt.

• U kunt als u zeer voorzichtig bent verlengsnoeren gebruiken.

Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, ga dan na:
a. of de voltage aangeduid op het verlengsnoer overeenkomt met de elektrische voltage van het 

huishoudapparaat;
b. of het voorzien is van een stekker met drie pennen en aarding (indien het snoer van het huishoudapparaat van 

dit type is);
c. of het snoer niet langs de tafel naar beneden hangt om een struikeling te vermijden.

• Gebruik geen stopcontacten met verschillende aftakkingen.

De koffiemachine is ingesteld voor de bereiding van espressokoffie die ofwel van koffiebonen ofwel van 

gemalen koffie gemaakt is en is voorzien van een automatische optie voor de bereiding van producten met 

melk en van een schenkinrichting met warm water

De machine is met haar elegante design ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor een 

onafgebroken professioneel gebruik.

Opgelet: we zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade in geval van:

• verkeerd of onvoorzien gebruik;

• reparaties die niet uitgevoerd zijn door een erkend servicecentrum;

• knoeien met het elektrische snoer;

• knoeien met onderdelen van de machine;

• gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen en accessoires;

• het niet ontkalken van de machine of in geval van gebruik bij temperaturen onder 0°C.

IN DEZE GEVALLEN KOMT DE GARANTIE TE VERVALLEN.

Bewaar de aanwijzingen voor gebruik op een veilige plek en voeg ze bij de koffiemachine wanneer iemand anders 
deze wil gebruiken. Gelieve u voor verdere informatie of in geval van problemen, die geheel niet of onvoldoende 
besproken worden in deze aanwijzingen, te wenden tot een Erkend Servicecentrum.

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN

DE WAARSCHUWINGSDRIEHOEK STAAT VOOR ALLE BELANGRIJKE AANWIJ-
ZINGEN VOOR DE VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER. HOUD U STRIKT AAN DEZE
AANDUIDINGEN OM ERNSTIGE VERWONDINGEN TE VERMIJDEN!

GEBRUIK VAN DEZE AANWIJZINGEN

ALGEMEEN

AANWIJZINGEN VOOR HET ELEKTRISCHE SNOER
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Vet voor de 
centrale unit

Onderhoudskit 
cappuccinatore

Ruimte voor voorgemalen 
koffi e

Schenkinrichting

Koffi ediklade

SUB-D aansluiting 
voor elektrisch 
snoer

Drukknop opening 
koffi ebonenreservoir

Koffi ebonenreservoir

Kopjesverwarmer

Hoofdschakelaar

Bedieningsluikje

ACCESSOIRES

Deksel koffi ebonenreservoir

Wateropvangbak

Toets om het lekbakje te 
verhogen/verlagen

TOUCHSCREEN display

SBS

Schenkinrichting

Lekbakje + 
rooster en vlotter

Ruimte voor 
melkhouder

Aanvoerbuis (tuitje) 
warm water

Waterreservoir

"Aqua prima"-fi lter

Maatbeker 
voorgemalen koffi e

Schoonmaakmiddel 
(Schenkinrichting)

Extra melkhouder 
(zonder cappucinobereider)

Tester om de 
waterhardheid te testen

Instellingssleutel

APPARAAT

Schoonmaakmiddel voor 
reiniging melkhouder
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INSTALLATIE

Steek de stekker in de aansluiting 
aan de achterkant van de 
machine en het andere eind in 
een geschikt stopcontact (zie 
gegevensplaatje).

Plaats een houder onder het tuitje 
voor het schenken van het hete 
water.

Druk op de drukknop op de 
koffi ehouder om het deksel te 
openen. Vul de houder met 
koffi ebonen.

Sluit het deksel door het volledig 
aan te drukken.

Neem het waterreservoir eruit.
We raden aan om de "Aqua 
prima-"fi lter (zie pag. 7) te 
installeren.

Druk eenmaal op de 
hoofdschakelaar om de machine 
in te schakelen. Het apparaat 
voert zelfstandig een diagnose 
van de functies uit. Deze test 
wordt bij elke start uitgevoerd.

De machine vult het 
hydraulische circuit 
automatisch.
De machine is klaar voor de 
werking.

Verzeker u ervan dat de hoofdschakelaar niet ingedrukt is.

Vul het reservoir met vers 
drinkwater. Overschrijd nooit het 
op het reservoir aangeduid 
maximale niveau. Zet ten slotte 
het reservoir weer op de plaats.

Het is mogelijk dat er geen 
water in de beker geschonken 
wordt. Dit betekent niet dat er 
iets niet functioneert.

STARTEN VAN DE MACHINE

ZIE /MENU WATERHARDHEID» OP PAG. 20 OM DE 
WATERHARDHEID IN TE STELLEN.
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HANDMATIG VULLEN VAN HET WATERCIRCUIT

Plaats een houder onder het tuitje 
voor warm water (het is mogelijk 
dat er uit het tuitje geen water 
vloeit).

Druk eenmaal op het display. De 
machine start de vulcyclus van het 
watercircuit.

Verwijder de houder wanneer het 
vullen van het circuit beëindigd is. 
De machine is klaar voor de 
werking.

start

het circuit vullen

start

het circuit vullen

INSTALLATIE

Vul het watercircuit alleen met de hand wanneer het volgende 
scherm verschijnt.
Opmerking: ga na of het waterreservoir volledig gevuld is 
alvorens verder te gaan.

DE TAAL EN DE KLOK INSTELLEN
Wanneer de machine voor het eerst wordt ingeschakeld, dient de gewenste taal te worden 
geselecteerd; dit maakt het mogelijk om de parameters van de dranken aan de smaak van het land 
van gebruik aan te passen. Reden waarom bij enkele talen ook het land wordt vermeld. 

Druk totdat de gewenste taal is 
geselecteerd. 

De machine wordt ingeschakeld 
en toont het menu in de 
geselecteerde taal.

Raadpleeg pag. 34 van de 
handleiding om de klok in 
te stellen.

5

italiano (ch)

language
1/2

français 

deutsch

nederlands

english

Italiano (i)

ok

1

Selecteer de gewenste taal.
Druk op  voor de overige talen. 

Druk op “ok”. 

demo

zelfdiagnose

4

italiano (ch)

taal
1/2

français 

deutsch

nederlands

english

Italiano (i)
2

ok

italiano (ch)

taal
1/2

français 

deutsch

nederlands

english

Italiano (i)
3

ok

Indien gewenst kan met een druk op de toets de 
“demo”-functie ingeschakeld worden (zie pag. 26) 
iedere keer dat de machine een zelfdiagnose uitvoert.

demo

zelfdiagnose

4
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Haal het "Aqua prima"-fi lter uit de 
verpakking. Stel de huidige datum 
in.

"AQUA PRIMA"-FILTER
Installeer voor een betere kwaliteit van het gebruikte water het "Aqua prima"-fi lter. Ga na de 
installatie verder met het activeringsprogramma van het fi lter (zie programmering). Op die manier 
waarschuwt de machine de gebruiker wanneer het fi lter vervangen moet worden.

Breng het fi lter in het lege 
reservoir aan (zie afbeelding).
Druk tot het tot stilstand komt.

Druk op "machine-instellingen".

Druk op "water fi lter". Druk op "fi lter activeren ".

water

ingevoerdniet
ingevoerd

activeren

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug

De machine activeert het "Aqua prima"-fi lter Wacht tot de cyclus automatisch stopt.
Wanneer de activeringscyclus ten einde loopt, keert de machine terug naar het keuzemenu van de producten.

OPMERKING: het kan een enkele maal gebeuren dat de machine niet de gevraagde hoeveelheid water 

afgeeft die nodig is voor de correcte activering van het fi lter. Herhaal in dit geval de handelingen die 

beschreven worden onder punt 6 en volgende.

Vul het reservoir met vers 
drinkwater. Laat het fi lter 
gedurende 30 minuten in het volle 
reservoir zitten.

Plaats een houder onder het 
tuitje voor het schenken van het 
warme water.

Druk op "menu-programmering".

toon
tekstmenu

mijn menu pro-
grammering

onderhoud

hoofd-
menu

specialiteiten

machine-
instellingen

timer

extra
functies

drank-
instellingen

stand-by
stand

menu

bereidi

alarm &
signalen

machine-
instellingen

display

taal

spoeling

water-
hardheid

waterbeker-
verlichting

warmhoudplaat
kopies

terug
standaard-
waarden

herstellen
terug naar 

menu

7

6



8

• Druk om de gewenste drank te verkrijgen op het overeenkomstige symbool op het display.
 De machine voert automatisch alle nodige handelingen uit.

• Druk om 2 kopjes te verkrijgen 2 keer na elkaar op het symbool van de dranken.

druk 2 maal

licht gewoon sterk

De intensiteit van de kleur van de icoon (alleen geldig voor dranken met koffi e) geeft het aroma 
(ofwel de hoeveelheid van de te malen koffi e) voor de bereiding van het product aan. Hoe meer 
koffi e er wordt gemalen, hoe sterker de koffi e.

DISPLAY

Ga naar het 
"tekstformaat" menu

Programmeren van 
de producten

Toegang tot het 
programmeermenu

Het scherm van het display kan gewijzigd worden en u kunt kiezen tussen het "icoonformaat" en het 
"tekstformaat"

ICOONFORMAAT

lang
heet

water espresso

hete
melk

latte
macchiato

espresso
macchiatocappuccino

medium sterkmedium 

medium sterkmedium

Ga naar het 
"icoonformaat" menu

TEKSTFORMAAT

AANDUIDING KOFFIEAROMA

Wanneer de machine geprogrammeerd wordt om voorgemalen koffi e te gebruiken of wanneer een 
product aangepast wordt, zal de icoon zichtbaar zijn op een andere manier en/of zal het gemerkt 
worden met een asterisk (raadpleeg de paragrafen voor de programmering van de dranken).

voorgemalen aanpassing

toon
tekstmenu

mijn menu pro-
grammering

toon
iconen

mijn menu pro-
grammering
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GEWONE 
KOFFIE

STERKE 
KOFFIE

LICHTE 
KOFFIE

Om de volle smaak van de geschonken koffi e te 
regelen. Kan ook tijdens het schenken van de 
koffi e ingesteld worden. Dit heeft een 
onmiddellijk effect op de geselecteerde drank.

VOLLE KOFFIESMAAK

SBS – SAECO BREWING SYSTEM

Het lekbakje kan in de hoogte aangepast worden.

Druk om te stijgen lichtjes op het onderste gedeelte en om te dalen op het bovenste 
gedeelte van de toets. Laat de toets los wanneer de gewenste hoogte bereikt is.

Opmerking: er bevindt zich een rode vlotter in het lekbakje. Wanneer dit omhoog 
komt, moet het bakje leeggemaakt en schoongemaakt worden.

INSTELLEN VAN DE HOOGTE VAN HET LEKBAKJE

VULLEN VAN DE MELKHOUDER

Open het melkcompartiment en 
haal de houder eruit.

INSTELLINGEN

De SBS-inrichting is speciaal ontworpen om de koffi e de volle, intense smaak te geven die u wenst. Via 
een eenvoudige draai aan de knop zult u merken dat de koffi e het karakter aanneemt dat beter bij uw 
wensen aansluit.

Alleen de houder met de cappuccinobereider moet gevuld worden om de dranken met melk te bereiden. 
Gebruik geen melk waarvan de houdbaarheidsdatum  verlopen is. (Belangrijk! Raadpleeg voor het 
onderhoud en het reinigen van de cappuccinobereider pag. 40).

Het is raadzaam om de andere 
bijgeleverde houder te gebruiken voor 
het bewaren van eventuele niet 
gebruikte melk in de koelkast. Bij het 
reinigen van het circuit uitsluitend de 
houder samen met de 
cappuccinobereider gebruiken.

Instellen van het lekbakje alvorens er producten worden geschonken.

Verwijder het deksel van de houder en schenk er melk in. Het in de 
fi guur aangegeven maximumniveau MAG NIET OVERSCHREDEN 
WORDEN. Sluit de houder weer en plaats hem terug in zijn zitting, 
zorg ervoor dat het compartiment goed wordt afgesloten.

21
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HET SCHENKEN VAN DE KOFFIE, HET WARME WATER EN DE MELK KAN ALTIJD ONDERBROKEN
WORDEN DOOR TE DRUKKEN OP DE TOETS «STOP ..... « 

DE GESCHONKEN MELK KAN WARM ZIJN: U KUNT ZICH DUS VERBRANDEN. VERMIJD HET OM
DE MELK MET DE HANDEN AAN TE RAKEN.

Ga na of alle houders schoongemaakt zijn. Volg hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en 
onderhoud" (zie pag. 39).

WANNEER DE BEREIDING VAN DE PRODUCTEN MET MELK BEËINDIGD IS, DIENT U DE HOUDER
EN HET CIRCUIT VAN DE MACHINE SCHOON TE MAKEN.

De machine schenkt voor 2 kopjes de helft van de ingestelde hoeveelheid in en onderbreekt het schenken 
heel even om de tweede dosis koffie te malen. Het schenken van de koffie wordt vervolgens opnieuw 
opgestart en beëindigd. 
Indien u kiest voor dranken met melk gaat de machine automatisch over naar het uitschenken van melk. 
Indien het schenken van de eerste koffie onderbroken wordt, zal de tweede niet geschonken worden.

DE GEBRUIKTE MELK DIENT OP DE JUISTE WIJZE BEWAARD TE WORDEN.
NIET GEBRUIKEN NA DE OP DE VERPAKKING AANGEDUIDE HOUDBAARHEIDSDATUM.

ESPRESSO / KOFFIE / KOFFIE LANG

Kies het product en druk op de 
overeenkomstige icoon op het 
scherm. Eén keer voor 1 kopje en 
twee keer voor 2 kopjes.

De machine begint de hoeveelheid 
ingestelde koffie te malen.

Start het schenken van de 
geselecteerde drank.

stop

espresso

SCHENKEN VAN HET PRODUCT 

Deze procedure geeft aan hoe een espresso geschonken wordt. Druk op de desbetreffende icoon om een 
ander soort koffie te schenken. Gebruik geschikte kopjes om te vermijden dat de koffie overloopt.

De machine houdt op met het schenken van de koffie volgens de in de fabriek ingestelde hoeveelheden. Deze 
hoeveelheden kunnen door u aangepast worden. Zie pag.15.

Druk op de toets "stop koffie" indien u de schenkcyclus wenst te onderbreken.

toon
tekstmenu

mijn menu pro-
grammering
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DRANK SCHENKEN MET GEMALEN KOFFIE
De voorgemalen koffi e dient in het juiste compartiment naast de houder van de koffi ebonen gedaan te 
worden. Doe er alleen gemalen koffi e voor espressomachines en geen koffi ebonen of oploskoffi e in. (zie 
hoofdstuk "Programmering drank" pag. 15)

OPGELET: ALLEEN WANNEER U EEN PRODUCT MET VOORGEMALEN KOFFIE WENST, 
DIENT U IN HET COMPARTIMENT DIT SOORT KOFFIE TE DOEN.

BRENG ÉÉN MAATJE GEMALEN KOFFIE PER KEER IN. ER KUNNEN GEEN TWEE 
KOFFIES TEGELIJK GESCHONKEN WORDEN.

Druk op de desbetreffende toets 
en op het display verschijnt:

Het scherm herinnert de 
gebruiker eraan om de gemalen 
koffi e in het juiste compartiment 
te doen.

voorgemalen 

start!

terug

Druk op de toets start! om het 
schenken te beginnen.

Doe gemalen koffi e in het juiste 
compartiment en gebruik hiervoor 
de bijgeleverde maatbeker.

voorgemalen 

start!

terug

Het schenken van de 
geselecteerde drank begint.

lang

stop

 Opmerking:
• 1 minuut na het verschijnen van het scherm (2) keert, indien het schenken niet begint, de machine terug 

naar het hoofdmenu en voert de eventuele ingebrachte koffi e af naar de koffi ediklade;
• Indien de voorgemalen koffi e niet in het compartiment gedaan wordt, zal er enkel water geschonken 

worden;
• Indien er 2 of meer doses koffi e toegevoegd worden, zal de machine het product niet schenken en de 

geschonken koffi e zal afgevoerd worden naar de koffi ediklade.

In het voorbeeld hieronder is er gekozen voor het schenken van een koffi e lang met gebruik van voorgemalen 
koffi e. De aangepaste keuze om voorgemalen koffi e te gebruiken is zichtbaar op het scherm door middel van 
een asterisk op de vooraf gekozen drank.

toon
tekstmenu

mijn menu pro-
grammering
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Druk één keer op de icoon die 
overeenkomt met warm water.

SCHENKEN VAN WARM WATER

IN HET BEGIN KAN ER WAT WARM WATER OPSPATTEN EN BESTAAT ER DUS GEVAAR 
VOOR BRANDWONDEN. HET TUITJE VOOR HET SCHENKEN VAN WATER KAN ZEER WARM
WORDEN: VERMIJD DEZE MET DE HANDEN AAN TE RAKEN.

Begin het schenken van het water.

Herhaal de handeling om nog 
een kopje warm water te 
schenken.

SCHENKEN VAN HET PRODUCT 

latte
macchiato

latte
macchiato

latte
macchiato

De machine begint het malen van 
de ingestelde hoeveelheid koffie.

Kies het product en druk op de 
overeenkomstige icoon op het 
scherm. Eén keer voor 1 kopje en 
twee keer voor 2 kopjes

Wanneer de koffiemolen gestopt is, 
schenkt de machine automatisch 
de hoeveelheid geprogrammeerde 
melk.

Zodra de melk geschonken is, 
maakt de machine de koffie 
automatisch klaar.

Daarna kunt u met de machine een 
extra hoeveelheid melk schenken. 
Deze optie blijft gedurende ongeveer 
2 seconden actief. Druk op de toets 
"melk bijvullen" om deze optie te 
activeren.

De machine stelt voor de 
melkcircuits schoon te maken: de 
toets knippert. 
Druk op "melk spoelen" om de 
interne circuits schoon te maken.

stop
melk

melk
bijvullen

stop
water

heet 
water

mijn menu pro-
grammering

melk
spoelen

Vul het melkreservoir

LATTE MACCHIATO

stop

stop
melk

stop

toon
tekstmenu

mijn menu pro-
grammering

toon
tekstmenu

mijn menu pro-
grammering

toon
tekstmenu

RAADPLEEG VOOR EEN OPTIMALE AFGIFTE VAN DE MELK DE AANWIJZINGEN OP PAG. 40
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9

hete
melk

SCHENKEN VAN WARME MELK

Druk één keer op de icoon die 
overeenkomt met warme melk

Begin het schenken van de 
warme melk

spoeling 
starten

spoeling melkkringloop

melkreservoir spoelen

Verwijder de melkhouder uit de 
machine en zet hem, indien er nog 
melk in zit, in de koelkast voor later 
gebruik en pak de bijgeleverde extra 
houder. De houder met de 
cappuccinobereider met vers water 
schoonspoelen en vullen, hem in de 
machine terugplaatsen en op 
“spoeling starten” drukken.

8

spoelt...

spoeling 
melunit

Tijdens deze fase kan de gebruiker 
niet ingrijpen en dient hij/zij te 
wachten tot de cyclus afgelopen is 
(tot de machine dus terugkeert 
naar het hoofdmenu).

DEZE PROCEDURE MOET VOOR ALLE PRODUCTEN MET MELK 
UITGEVOERD WORDEN!

Verwijder de houder, spoel 
hem uit en droog hem af.

In dit geval kan de gebruiker verdergaan met de bereiding van 
andere producten en de machine houdt de signalering actief voor 
het spoelen van de melkcircuits. Na 20 minuten niets gedaan te 
hebben, verplicht de machine de gebruiker om over te gaan op een 
spoelcyclus zoals beschreven in punt 7, indien de machine 
onmiddellijk na een product met melk te hebben geschonken 
uitgeschakeld wordt; bij de volgende keer dat de machine wordt 
ingeschakeld verplicht deze de gebruiker ertoe om de spoelcyclus 
van de melkcircuits uit te voeren.
Opmerking: alvorens deze functie uit te voeren, dient u ervoor te 
zorgen dat:

1.  een houder die groot genoeg is zich onder het tuitje 
bevindt;

2.  de melkhouder met de cappuccinobereider bevat vers 
drinkwater en wordt in de machine geplaatst;

3.  het waterreservoir voldoende water bevat.

Vul het melkreservoir

7

Herhaal de handeling voor nog een 
kopje melk.
Ga wanneer het symbool ""melk 
spoelen" knippert over tot het 
schoonmaken van de melkcircuits 
zoals beschreven voor latte macchiato 
(zie pag. 12, icoon 6 en volgende)mijn menu pro-

grammering
toon

tekstmenu

stop
melk

Veertien dagen nadat voor de eerste keer 
een drank op melkbasis is afgegeven, 
verschijnt het bericht “ reiniging melk”, 
geadviseerd wordt om de melkcircuits te 
spoelen zoals beschreven op pag. 28.
7 dagen hierna zal de machine de afgifte 
van de producten met melk blokkeren en 
moet verplicht de spoelcyclus van het 
melkcircuit uitgevoerd worden, tussentijds 
kunnen nog wel koffi e en warm water 
geschonken worden.

mijn menu pro-
grammering

reiniging
melk

toon
tekstmenu
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4 5

2 3

4 5

1

SCHENKEN VAN HET PRODUCT 

espresso
macchiato

espresso
macchiato

cappuccino

cappuccino

cappuccino

ESPRESSO MACCHIATO

De machine begint de ingestelde 
hoeveelheid koffie te malen

Druk op de icoon: één keer voor 1 
kopje en twee keer voor 2 kopjes.

Begin het schenken van espresso 
met melk.

Zodra de koffie geschonken is, 
maakt de machine automatisch de 
warme melk klaar.

CAPPUCCINO

De machine begint de ingestelde 
hoeveelheid koffie te malen

Druk op de icoon: één keer voor 1 
kopje en twee keer voor 2 kopjes.

Daarna kunt u met de machine een extra hoeveelheid melk schenken. 
Deze optie blijft gedurende ongeveer 2 seconden actief. Druk op de 
toets "melk bijvullen" om deze optie te activeren.

Vul het melkreservoir

Vul het melkreservoir

Ga wanneer het symbool 
"melk spoelen" knippert 
over tot het schoonmaken 
van de melkcircuits zoals 
beschreven voor latte 
macchiato (zie pag. 12, 
icoon 6 en volgende)

Ga wanneer het symbool 
"melk spoelen" knippert 
over tot het schoonmaken 
van de melkcircuits zoals 
beschreven voor latte 
macchiato (zie pag. 12, 
icoon 6 en volgende)

Na het malen, schenkt de machine 
de geprogrammeerde hoeveelheid 
melk.

Daarna maakt de machine 
automatisch de koffie klaar.

Druk op "melk bijvullen" om, indien 
gewenst, extra melk toe te voegen.

espresso
macchiato

mijn menu pro-
grammering

toon
tekstmenu

stop stop
melk

stop stop
melk

melk
bijvullen

melk
bijvullen

mijn menu pro-
grammering

toon
tekstmenu

stop stop
melk

stop stop
melk
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PROGRAMMERING DRANK

PROGRAMMEERMENU DRANK

Houd gedurende twee seconden de 
toets van de drank ingedrukt

Druk op de toets "mijn koffie" en 
druk binnen twee seconden op de 
toets van de drank

Elke drank kan naar eigen keuze geprogrammeerd worden. De aanpassing wordt op het display aangeduid 
met de toevoeging van een asterisk.

Om de gewenste drank te programmeren:

ofwel

PROGRAMMERING ESPRESSO / KOFFIE / KOFFIE LANG

Ga naar het menu van de aan te 
passen drank en druk twee 
seconden op de toets.

In deze fase is het mogelijk om:

het gebruik van 
voorgemalen 
koffie te 
selecteren

de instellingen te bewarende fabrieksinstellingen te 
herstellen

terug te keren 
naar het vorige 

venster

de hoeveelheid te 
malen koffie 

(aroma) te 
selecteren

sterk voorgemalen

mijn
espresso

medium

licht

start!

Wanneer een product aangepast is, is het uitsluitend mogelijk dit soort drank te 
schenken. U dient om de hoeveelheden melk en koffie te wijzigen nieuwe 
aanpassing in te stellen of de aanpassing te resetten.

Door verschillende hoeveelheden koffie te 
selecteren, wisselt het aroma van de drank.

mijn menu pro-
grammering

toon
tekstmenu

mijn menu pro-
grammering

toon
tekstmenu

mijn menu pro-
grammering

toon
tekstmenu

mijn menu pro-
grammering

toon
tekstmenu

instellingen
opslaan

instellingen
herstellenterug
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1

5

6 7

PROGRAMMERING DRANK

Druk om een hoeveelheid koffie te 
schenken die anders is dan vooraf 
door de fabrikant is ingesteld op 
"persoonlijke koffie instelling" 
voordat het schenken is beëindigd. 
Druk op "stop koffie" als de 
gewenste hoeveelheid is bereikt.

Door op de toets start! te 
drukken gaat de machine over tot 
het schenken van de koffie.

De machine begint en beëindigt 
automatisch het schenken van de koffie 
volgens de fabrieksinstellingen.

Het schenken kan alleen 
onderbroken worden door te 
drukken op "stop koffie". 
Indien de toets niet ingedrukt 
wordt, kan het zijn dat het 
kopje koffie overloopt.

Druk na het schenken binnen 5 
seconden op "instellingen
opslaan".

Indien de toets "instellingen
opslaan" niet ingedrukt 
wordt, keert de machine 
terug naar het hoofdmenu en 
worden de persoonlijke 
instellingen niet bewaard.

opgeslagen!

Op het display verschijnt de bevestiging 
dat de instelling in het geheugen is 
opgeslagen, de machine keert 
automatisch terug naar het hoofdmenu.

PROGRAMMERING DRANKEN MET MELK

Ga naar het menu van de aan te 
passen drank en druk twee 
seconden op de toets.

In deze fase is het mogelijk om:

de hoeveelheid 
te malen koffie 

(aroma) te 
selecteren

het gebruik van 
voorgemalen 
koffie te 
selecteren voor 
de volgende 
bereiding

de instellingen te bewarende fabrieksinstellingen te 
herstellen

terug te keren 
naar het vorige 

venster

mijn
espresso

persoonlijke

instelling

mijn
espresso

persoonlijke

instelling

mijn
espresso

mijn latte 
macchiato

Vul het melkreservoir

Door op start! te drukken 
moet de schenkcyclus 
afgemaakt worden.

mijn
espresso

sterk voorgemalen

mijn
espresso

medium

licht

start!

instellingen
opslaan

instellingen
herstellenterug

stop

stop

instellingen
opslaan

mijn menu pro-
grammering

toon
tekstmenu

start!

sterk voorgemalen

medium

licht

instellingen
opslaan

instellingen
herstellenterug

terug

3 4

2
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8

9

Door op de toets start! te 
drukken gaat de machine over tot 
het schenken van de melk.

De machine begint en beëindigt 
automatisch het schenken van de 
melk volgens de fabrieksinstellingen.

mijn latte 
macchiato

Druk om een hoeveelheid melk te schenken die anders is dan 
vooraf door de fabrikant is ingesteld op "persoonlijke 
melkinstelling" voordat het schenken is beëindigd. Druk op "stop 
melk" als de gewenste hoeveelheid is bereikt.

Het schenken kan alleen 
onderbroken worden door 
te drukken op "stop melk".

Indien de toets niet 
ingedrukt wordt, kan het 
zijn dat de melk overloopt.

mijn latte 
macchiato

De machine begint en beëindigt 
automatisch het schenken van de 
koffie volgens de fabrieksinstellingen.

mijn latte 
macchiato

Druk om een hoeveelheid koffie te schenken die anders is dan vooraf 
door de fabrikant is ingesteld op "persoonlijke koffie instelling" 
voordat het schenken is beëindigd. Druk op "stop koffie" als de 
gewenste hoeveelheid is bereikt.

Het schenken kan alleen 
onderbroken worden door te 
drukken op "stop koffie". 
Indien de toets niet 
ingedrukt wordt, kan het 
zijn dat het kopje koffie 
overloopt.

Druk na het schenken binnen de 5 
seconden op "instellingen
opslaan".

Indien de toets "instellingen
opslaan" niet ingedrukt 
wordt, keert de machine 
terug naar het hoofdmenu en 
worden de persoonlijke 
instellingen niet bewaard.

opgeslagen!

mijn latte 
macchiato

Op het scherm verschijnt de bevestiging dat de 
instelling in het geheugen is opgeslagen, de machine 
keert automatisch terug naar het hoofdmenu.

persoonlijke
melkinstelling

stop
melk

mijn latte 
macchiato

mijn latte 
macchiatoDoor op start! te drukken 

moet de schenkcyclus 
afgemaakt worden.

mijn latte 
macchiato

start!

sterk voorgemalen

medium

licht

instellingen
opslaanterug

persoonlijke

instelling

stop

persoonlijke

instelling

stop

persoonlijke

instelling

stop

persoonlijke

instelling

stop

persoonlijke
melkinstelling

stop
melk

persoonlijke
melkinstelling

stop
melk

persoonlijke
melkinstelling

stop
melk

instellingen
opslaan

instellingen
herstellen

terug

3

5

7

6

4
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MACHINE-INSTELLINGEN

Het volgende verschijnt op het scherm wanneer u het menu machine-instellingen selecteert. Hier kunt u:

de taal van de menu's
instellen

het functioneren van het verlichten van de kopjes instellen

het functioneren van de machine 
via een "Aqua prima"-filter 
instellen

de geluidssignalen
 instellen/activeren

de waterhardheid 
instellen

het spoelen van de circuits 
instellen

het functioneren van de kopjesverwarmer instellen

de lichtsterkte van de kleur van 
het display instellen 

Na elk van de volgende menu’s te hebben ingesteld, drukt u op
- "terug" om terug te keren naar het vorige scherm
- "standaardwaarden herstellen" om de beginwaarden te herstellen
- "instellingen opslaan" om de instellingen te bewaren
- "terug naar menu" om terug te keren naar het hoofdmenu 

Sommige functies van de 
machine kunnen 
geprogrammeerd worden om het 
functioneren naar wens aan te 
passen.

Druk op de toets "menu-programmering".

U gaat naar het programmeermenu:

Programmering van de functies 
van de machine (zie pag. 18)

Speciale functies 
(zie pag. 38)

Onderhoud (reinigen van de 
machine) (zie pag. 27)

Grondige programmering van de 
producten (zie pag. 22)

- Actuele tijd en datum
- Stand-by timer
- In-/uitschakeltijden in de loop 

van de dag (zie pag. 34)

Extra functies (zie pag. 24)

Activering stand-by Uitgang

mijn menu pro-
grammering

toon
tekstmenu

onderhoud

hoofd-
menu

specialiteiten

machine-
instellingen

timer

extra
functies

drank-
instellingen

stand-by
stand

menu

bereiding

alarm &
signalen

machine-
instellingen

display

taal

spoeling

water-
hardheid

waterbeker-
verlichting

warmhoudplaat
kopies

terug
standaard-
waarden

herstellen
terug naar 

menu
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MENU «TAAL»

Om de taal van het display te veranderen. Deze functie wordt in het begin van 
de handleiding beschreven. Het 
instellen is van vitaal belang voor de 
juiste regeling van de parameters 
van de machine in functie van het 
land van gebruik.

taal

MENU «AQUA PRIMA-FILTER»

Het "Aqua prima"- filter zuivert het water zodat het aroma van de koffie volledig tot zijn recht komt.

ga verder gaan met de activering
(reiniging) van het filter (zie pag. 7). 
Na de activering wordt de optie 
«geplaatst» geactiveerd.

de machine instellen om 
zonder het "Aqua prima"-

filter te functioneren.

de machine instellen om met 
het "Aqua prima"-filter te 
functioneren.

de verlichting uit te 
schakelen.

MENU «BEKERVERLICHTING» 

Met deze functie kan de verlichting van de afgiftezone in-/uitgeschakeld worden.

de verlichting in te 
schakelen.

italiano (ch)

taal
1/2

français 

deutsch

nederlands

english

Italiano (i)

Opmerking:
• Druk op "filter activeren" telkens wanneer een nieuw "Aqua prima"-filter wordt geïnstalleerd.
• Druk op "niet ingevoerd" wanneer er geen "Aqua prima"-filter wordt gebruikt.
• Druk op "ingevoerd" wanneer een "Aqua prima"-filter wordt gebruikt. Deze functie wordt ook geactiveerd 

na op de toets "filter activeren" te hebben gedrukt.

beker-
verlichting

water

In dit menu is het mogelijk om:

In dit menu is het mogelijk om:

water

beker-
verlichting

uit aan

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug

ingevoerdniet
ingevoerd

activeren

terug naar 
menuterug

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug

Met deze toets kan de volgende pagina worden 
weergegeven waar andere keuzemogelijkheden zijn.
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1 2

PROGRAMMERING VAN DE MACHINE

spoeling

aanuit

MENU «SPOELEN»

Voor het reinigen van de interne leidingen van de koffi eafgifte om er zeker van te zijn dat voor de bereiding van de 
dranken alleen vers water wordt gebruikt. 

In dit menu is het mogelijk om:

het spoelen uit te schakelen het spoelen in te schakelen

Opmerking: deze spoeling 
wordt bij elke start van de 
machine uitgevoerd wanneer 
deze afgekoeld is.

water-
hardheid

spoeling

water-
hardheid

MENU «WATERHARDHEID»

Om de waterhardheidsgraad te bepalen, uitgedrukt in een schaal van 1 tot 4. Het apparaat is vooraf ingesteld op een 
hardheidswaarde gelijk aan 3.

Dompel de in het welkomstpakket aanwezige 
tester voor de waterhardheidstest gedurende 
1 seconde onder in het water.

Stel de waterhardheid op de 
machine in door op + of – te 
drukken.

Controleer de waarde.

De test kan enkel als een 
schatting beschouwd worden.Druk op de knop "waterhardheid".

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug

1 2 3 4
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verwarmings-
plaat

uituit in
stand-by

altijd
aan

MENU «VERWARMINGSPLAAT»

Om de kopjesverwarmer aan de bovenkant van de machine te activeren.

de kopjesverwarmer altijd 
ingeschakeld te houden.

In dit menu is het mogelijk om:

de kopjesverwarmer 
uitgeschakeld te houden 

wanneer de machine zich in 
stand-by bevindt.

de kopjesverwarmer altijd 
uitgeschakeld te houden.

MENU «ALARM & SIGNALEN»

Om de geluidssignalen van de machine in/uit te schakelen. Een druk op de toets wijzigt de status ervan onmiddellijk.

MENU «DISPLAY»

Om de juiste lichtsterkte van de kleuren van het display in te stellen. Druk op de knop "display".

Bepaal de sterkte door 
op + of – te drukken.

warmhoudplaat
kopies

display

alarm &
signalen

display

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug

In dit menu is het mogelijk om:

een geluidssignaal in/uit te 
schakelen dat aangeeft dat de 

machine klaar is

een geluidssignaal in/uit te 
schakelen bij iedere druk op 

een toets

een geluidssignaal in/uit te 
schakelen dat de gebruiker eraan 
herinnert om over te gaan op het 
reinigen van de circuits voor de 
bereiding van de melk

Opmerking: de normale geluidssignalen zijn op de volgende manier onderverdeeld:
• Lange onophoudelijke pieptoon geeft een storing van de machine aan;
• Korte pieptoon bij een druk op een knop en om mee te delen dat de machine klaar is voor gebruik;
• Intermitterende pieptoon om aan te geven dat een reinigingscyclus noodzakelijk is.

advies
melk spoeling

uit

het in/uitschakelen van een 
geluidssignaal dat de gebruiker eraan 
herinnert dat de circuits voor de 
bereiding van de melk dienen te worden 
gereinigd (het signaal wordt gegeven 
een minuut nadat de drank is bereid). 

gereed
signaal

uit

waarschuwing 
melkkwaliteit  

uit

toetsen-
volume

aan

instelling
alarm &
signalen

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug
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INSTELLINGEN DRANKEN
Om de algemene parameters voor het schenken van de verschillende dranken met koffie te bepalen. 
Druk op de knop "drankinstellingen" in het hoofdmenu.

Door elk product te selecteren, kan het volgende bepaald worden:

de schenktemperatuur van de 
koffie

de te malen hoeveelheid koffie en 
het gebruik van de voorgemalen 
koffie

de voorinfusie van 
de koffie

De huidige programmeerstatus wordt aangeduid in overeenstemming met elke parameter

TEMPERATUURREGELING VOOR HET SCHENKEN VAN DE KOFFIE

Om de temperatuur voor de bereiding van de koffie in te stellen. Druk op de knop "temperatuur" en selecteer de 
gewenste temperatuur.

Lage temperatuur 

Gemiddelde temperatuur

Hoge temperatuur

temperatuur

medium

drank-
instellingen

lang cappuccino

espresso

latte
macchiato

espresso
macchiato

laag

temperatuur
medium

hoog

instellingen

temperatuur

medium

sterkte

medium

voorinfusie

normaal 

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug

terug naar 
menuterug
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REGELEN VAN HET «AROMA» VOOR HET SCHENKEN VAN DE KOFFIE

Om het "aroma" of de kwaliteit van de te malen koffie en het gebruik van de voorgemalen koffie in te stellen.
U kunt genieten van uw drank met de gewenste koffiekwaliteit en u kunt ervoor kiezen om deze klaar te maken 
met cafeïnevrije koffie door gebruik te maken van de functie "sterkte".

licht

gewoon

sterk

normaal

voorinfusiesterk

uit

REGELING «VOORINFUSIE» (ALLEEN DRANKEN MET KOFFIE)

Om de voorinfusie in te stellen: de koffie wordt voor het infuseren lichtjes bevochtigd en dit doet het volle aroma van 
de koffie tot zijn recht komen, wat voor een uitstekende smaak zorgt.

normale voorinfusie

sterke voorinfusie (langer)

voorinfusie uitgeschakeld

voorgemalen

sterkte

medium

voorinfusie

normaal 

licht

sterktemedium

sterk

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug
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FUNCTIE «WERELD KOFFIE»

Met deze functie kan de koffie volgens de bekendste recepten ter wereld worden klaargemaakt.

wereldespresso
italiano

ristretto

goodnight
milk

café creme

café american 
coffee

goodmorning
coffee

een echte ristretto (zeer sterke 
Italiaanse koffie) klaar te maken

een typisch Noord-Europese 
koffie klaar te maken

een typisch Frans/Zwitserse 
koffie klaar te maken

een smakelijke koffie verkeerd 
klaar te maken zonder bang te 
zijn erna niet te kunnen slapen

een koffie klaar te maken voor 
een energierijke dag

een typisch Italiaanse 
espresso klaar te maken

een typisch Amerikaanse koffie klaar te maken

PROGRAMMERING VAN DE MACHINE

product-
tellers

extra
functies

wereld demo

Er zijn extra functies in de machine. Door op de toets "extra functies" te drukken gaat u naar het menu en op 
het display verschijnt het volgende:

EXTRA FUNCTIES

In dit menu is het mogelijk om:

naar het menu te gaan waar er 
zich enkele van de bekendste 
recepten ter wereld bevinden.

de functie «demo» in te schakelen 
om de belangrijkste functies van 
de machine weer te geven.

voor elk producttype het reeds 
bereide aantal zichtbaar te 

maken.

In dit menu is het mogelijk om:
wereld

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug

terug naar 
menuterug
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Dit blijft gedurende 5 
seconden op het 
scherm staan en er 
wordt dan 
teruggekeerd naar 
het hoofdscherm.

american 
coffee

De dranken van de functie "wereld koffie", zullen, 
indien ze bewaard zijn, met de toevoeging van een 
asterisk gekoppeld worden aan de volgende toetsen:

• ristretto :     
• espresso italiano :
• cafè :     
• cafè creme :     
• american coffee :     
• goodmorning coffee :     
• goodnight milk :     

espresso (klein kopje)
espresso (klein kopje)
koffie (gewoon kopje)
koffie (gewoon kopje)
koffie lang (beker)
espresso (klein kopje)
latte macchiato

In geval er gekozen wordt het net geschonken product te bewaren: het display toont de knop voor een snelle toegang 
tot dit product.

american 
coffee

Indien we bijvoorbeeld een typisch Amerikaanse koffie willen proeven, moet de toets "american coffee" ingedrukt 
worden, waarop het volgende op het display verschijnt:

Nadat de gewenste drank is geschonken, kan deze via de toetsen in het hoofdmenu bewaard worden om hem te 
kunnen schenken wanneer u dit wenst.

terug

de plaats van de SBS-knop en het bij 
voorkeur te gebruiken kopje worden 
aangeduid.

Door op de toets start! te drukken 
begint de machine met het schenken 
van de vooraf gekozen drank.

terugkeren naar het 
bereidingsmenu van de 

recepten
de drank bewaren

Er kan slechts één drank per toets gekoppeld worden.
De basiswaarden kunnen hersteld worden door gebruik te maken van het menu «Instellingen dranken».

is nu opgeslagen onder het pictogram

kies het pictogram voor de afgifte

wilt u dit 
product opslaan?

american coffee

start!

nee ja
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producttellers

FUNCTIE «PRODUCTTELLERS»

Deze functie geeft weer hoeveel producten bereid zijn voor elk type drank.

hete melk 0
latte macchiato 1
cappuccino 0
espresso macchiato 0
heet water 0
koffie lang 15
koffie 0
espresso 0

PROGRAMMERING VAN DE MACHINE

Deze functie geeft de mogelijkheden van de machine weer.

Op die manier begint de "demo" te 
functioneren. De schermen die volgen 
dienen om de verschillende functies 
van de machine weer te geven.

Druk op een willekeurig punt van het 
scherm om de functie af te sluiten.

FUNCTIE «DEMO»

Opmerking: wanneer deze functie ingeschakeld wordt, is de machine in stand-by en kan 
geen enkele functie uitgevoerd worden. De functie "demo" blijft ook bewaard wanneer de 
machine uitgeschakeld wordt met de hoofdschakelaar. Wanneer de machine daarna 
opnieuw ingeschakeld wordt, zal deze opnieuw van start gaan met de functie "demo".

Door op de toets "demo" op het scherm te drukken, verschijnt:

voortgaan in de 
weergave

afsluiten en de normale 
functies van de machine 
activeren.

demo

product-
tellers

nee ja

demomodus afsluiten?

terug naar 
menuterug
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reinigings-
cyclus

onderhoud

cyclus
ontkalking

display
blokkeren

ONDERHOUD 

Om alle interne circuits van de machine schoon te maken/te onderhouden. Druk op de knop "onderhoud" in het 
hoofdmenu.

In dit menu is het mogelijk om:

de reinigingscyclus van de 
schenkinrichting op te starten

de ontkalkingcyclus te laten 
uitvoeren

het spoelen van de 
melkcircuits op te starten

het display schoon te maken 
(deze functie blokkeert het 

touchscreen)

SPOELCYCLUS MELKCIRCUITS

Om de interne circuits van de machine die gebruikt worden voor de bereiding van de melk te spoelen. 
Deze korte cyclus moet altijd 20 minuten na de laatste afgifte van een drank met melk worden uitgevoerd.
Als deze spoeling niet wordt uitgevoerd, zal de machine zich blokkeren waardoor er geen afgifte van dranken met 
melk meer mogelijk is.

Opmerking: zorg vóór het uitvoeren van deze functie ervoor dat:
1. een houder die groot genoeg is zich onder het tuitje bevindt;
2. de melkhouder voldoende gereinigd is en vers drinkwater bevat;
3. het waterreservoir voldoende water bevat.

Druk op de knop "spoeling melkkringloop" en erna op "spoeling starten" om de spoelcyclus van de melkcircuits op te 
starten.

Wacht tot de cyclus beëindigd is, de 
machine keert terug naar het 
hoofdmenu.

Verwijder de houder, spoel 
hem uit en droog hem af.

terug naar 
menuterug

reiniging
melk

circuits

spoeling
melk-

kringloop

het reinigen van de 
melkcircuits op te starten

spoelt...

spoeling
melkunitspoeling

melk-
kringloop

spoeling 
starten
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REINIGINGSCYCLUS MELKCIRCUITS

Om de interne circuits van de machine te spoelen die voor de melkbereiding zijn bestemd. 

Deze cyclus wordt 14 dagen na de eerste afgifte van een drank met melk aangeboden. Na 14 dagen verschijnt de 
knipperende tekst “reiniging melk” (zie pag. 13); voer de spoeling uit zoals beschreven in deze paragraaf.

Selecteer de functie door op 
de toets te drukken.

reinigings-
cyclus

onderhoud

cyclus
ontkalking

display
blokkeren

terug naar 
menuterug

reiniging
melk

circuits

spoeling
melk-

kringloop

mijn menu pro-
grammering

reiniging
melk

toon
tekstmenu

Druk op de toets “reiniging melk” en raadpleeg (op pag. 28–29) de aanwijzingen onder punt 2, de machine gedraagt 
zich verder zoals onder punt 7.

Het is hoe dan ook nog mogelijk om gedurende 7 dagen dranken met melk te bereiden. Nu is het noodzakelijk om de 
spoelcyclus uit te voeren aangezien afgifte van producten op melkbasis nu verhinderd is. (De machine staat echter 
wel de afgifte van warm water en koffi e toe).

Om de gebruiker aan deze belangrijke handeling te helpen herinneren, wordt 3 dagen voor deze datum op het display 
het bericht “reiniging melk -3” weergegeven, dat in de dagen erna wordt bijgewerkt. 

mijn menu pro-
grammering

reiniging
melk

-3
toon

tekstmenu

Druk op de toets “reiniging melk” en raadpleeg (op pag. 28–29) de aanwijzingen onder punt 2, de machine gedraagt 
zich verder zoals onder punt 7.

Opmerking: zorg vóór het uitvoeren van deze functie ervoor dat:
1. een houder die groot genoeg is zich binnen handbereik bevindt;
2. een melkhouder voldoende gereinigd is;
3. het waterreservoir voldoende water bevat.

DE SPOELCYCLUS MAG NIET ONDERBROKEN WORDEN. ER DIENT TIJDENS DE HANDELING 
IEMAND AANWEZIG TE ZIJN. GEBRUIK ALLEEN HET BIJGELEVERDE SCHOONMAAKMIDDEL.

Open het compartiment en haal 
de melkhouder eruit.

Plaats de inhoud van het 
zakje schoonmaakmiddel in 
de houder.

321
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Vul de melkhouder met vers 
water tot aan het niveau 
«max».

7 8

Zet een houder met voldoende 
capaciteit onder de melkuit-
loop. Ook de tweede melkhou-
der kan hiervoor gebruikt 
worden.

De spoelcyclus wordt 
automatisch gestart.
Wacht tot de machine klaar is 
met spoelen.

9

11 12

ok

Open het compartiment en 
plaats de melkhouder met het 
schoonmaakmiddel erin.

Sluit het compartiment.
Druk op de toets.

Wanneer het reinigen beëindigd 
is, verschijnt...
De machine geeft een geluid-
signaal

Verwijder de melkhouder. Spoel de houder om en vul 
hem met vers water

Plaats de houder terug en 
druk op de knop.

reinigingsmiddel in
melkreservoir vullen

reiniging melk circuits

reinigt...

reiniging melk circuits

melkreservoir met heetwater
vullen

reiniging melk circuits

melkreservoir spoelen

reiniging melk circuits

begin de spoeling

reiniging melk circuits

start

5 64

10
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13 14

16

15

spoelt...

reiniging melk circuits

melkreservoir spoelen

reiniging melk circuits

melkreservoir met heet water
vullen

reiniging melk circuits

Wachten.... Wanneer het spoelen 
beëindigd is, verschijnt...

Verwijder de melkhouder.

Spoel de houder uit en vul 
hem met vers water.

Voer nog een spoelcyclus uit, 
zoals hierboven is beschreven.

Wanneer de machine gestopt is, 
keert deze automatisch terug 
naar het hoofdmenu.

PROGRAMMERING VAN DE MACHINE
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HET ONDERHOUD EN DE REINIGING VAN DE 
CENTRALE UNIT WORDEN BESCHREVEN OP 
PAG. 42.

REINIGINGSCYCLUS KOFFIECIRCUITS (SPOELCYCLUS SCHENKINRICHTING)

Om de interne circuits van de machine die gebruikt worden voor het schenken van de koffi e schoon te maken.
Wij adviseren om deze spoelcyclus uit te voeren nadat er 500 dranken met koffi e afgegeven zijn of anders 
maandelijks. Verpakkingen met het reinigingsmiddel Saeco in tabletvorm zijn verkrijgbaar bij de winkels die ons merk 
verkopen of bij de erkende servicecentra. 
Opmerking: zorg vóór het uitvoeren van deze functie ervoor dat:

1. een houder die groot genoeg is zich onder het tuitje bevindt;
2. het juiste schoonmaaktablet in de schenkinrichting ingebracht wordt;
3. het waterreservoir voldoende water bevat.

DE SPOELCYCLUS MAG NIET ONDERBROKEN WORDEN.
ER DIENT TIJDENS DE HANDELING IEMAND AANWEZIG TE ZIJN.

Druk op de knop "reinigingscyclus" en erna op "reinigingscyclus starten" om de spoelcyclus op te starten.

aub wachten

reinigt...

Wacht tot de cyclus beëindigd is, de machine 
keert terug naar het hoofdmenu.

SCHERMBLOKKERING

Om het display schoon te maken. Het touchscreen kan schoongemaakt worden met een vochtig, zacht doekje en met 
de hiervoor bestemde schoonmaakmiddelen die in de winkel verkocht worden.

HET IS VERBODEN OPLOSMIDDELEN, ALCOHOL, BIJTENDE SCHOONMAAKMIDDELEN EN/OF PUNTIGE 
VOORWERPEN DIE HET SCHERMOPPERVLAK SCHADE KUNNEN TOEBRENGEN TE GEBRUIKEN.

Druk op de knop "display blokkeren"

Druk om het display opnieuw te activeren op "vrijgeven" onderaan rechts en erna 
(binnen twee seconden) op "vrijgeven" bovenaan links (deze toets verschijnt 
slechts na op de vorige te hebben gedrukt).

reinigings-
cyclus

reinigings-
cyclus starten

display
blokkeren

vrijgeven

display
geblokkeerd

vrijgeven

display
geblokkeerd

21
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Het gebruik van het Saeco-ontkalkingsmiddel wordt aanbevolen. Gebruik hoe dan ook een in de handel verkrijgbaar 
ontkalkingsproduct voor koffiezetapparaten dat niet giftig en/of schadelijk is. De gebruikte oplossing moet verwerkt 
worden zoals voorzien door de fabrikant en/of door de normen die gelden in het land van gebruik.

Opmerking: zorg vóór het uitvoeren van de ontkalkingscyclus ervoor dat:
1. een houder die groot genoeg is zich onder het watertuitje bevindt;
2. HET "AQUA PRIMA"-FILTER VERWIJDERD IS.
3. het waterreservoir met het ontkalkingproduct gevuld wordt tot aan het symbool .

Onderbreking van het ontkalken.
Het ontkalken en/of spoelen kan onderbroken worden en erna hervat worden. Wanneer de ontkalkingscyclus 
wordt onderbroken, waarschuwt de machine de gebruiker dat deze moet worden uitgeschakeld.

OPGELET! HET ONTKALKEN MOET BINNEN 24 UUR NA DE ONDERBREKING VOLTOOID WORDEN.

Wanneer de machine de volgende keer ingeschakeld wordt, wordt de gebruiker gewaarschuwd dat het ontkalkings- 
en/of spoelproces voltooid moet worden.

ONTKALKEN

Om de automatische ontkalkingcyclus uit te voeren.
De machine moet om de 3 tot 4 maanden worden ontkalkt, wanneer het water langzamer loopt dan gewoonlijk of 
wanneer de machine dit signaleert.
De machine moet ingeschakeld zijn en beheert automatisch de verdeling van het ontkalkingsmiddel.

ER DIENT TIJDENS DE HANDELING IEMAND AANWEZIG TE ZIJN.
OPGELET! GEBRUIK IN GEEN GEVAL AZIJN ALS ONTKALKINGSMIDDEL.

De machine signaleert aan de gebruiker dat het nodig is om de machine 
te ontkalken door middel van een vaststaand bericht in het hoofdmenu. 
Het alarm blokkeert het functioneren van de machine niet. Het nummer 
onder het bericht duidt het aantal afgiften aan vooraleer de machine 
geblokkeerd wordt en telt bij elke afgifte af. 30 Schenkingen voor de 
blokkering begint de toets te knipperen. Zodra de beschikbare dranken 
opgebruikt zijn, blokkeert de machine en dan dient er te worden 
ontkalkt.
Door op de toets te drukken gaat u naar het ontkalkingmenu.

Wanneer de machine blokkeert, 
verschijnt op het scherm het bericht 
"vul het waterreservoir met 
ontkalkingsoplossing". 
Voer het ontkalken uit door, zoals 
beschreven, te drukken op "start 
ontkalking".

ontkalkingscyclus 

vul het waterreservoir 
met ontkalkingsoplossing

start
ontkalking

ontkalken
200

mijn menu pro-
grammering

toon
tekstmenu

terug naar 
menuterug

PROGRAMMERING VAN DE MACHINE
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1

ciclo di risciacquo

32

65

4

De machine voert het ontkalkingproduct aan door de aanvoerbuis van het 
warme water. De aanvoer gebeurt op vastgelegde intervallen om het 
product effi ciënt te laten werken.

Om de machine vóór de blokkering of de signalering te ontkalken drukt u op de knop "cyclus ontkalking" en erna op 
"start ontkalking" om de ontkalkingcyclus te starten.

Wanneer het product gestopt is 
met werken, verschijnt op het 
display:

Verwijder het waterreservoir, spoel 
het uit met vers drinkwater om 
sporen van het ontkalkingproduct 
te verwijderen, vul het daarna met 
vers drinkwater en breng het 
opnieuw in.

Voer het spoelen van de circuits 
van de machine uit door te 
drukken op "spoeling starten".

aub wachten

spoeling 
starten

De machine voert het spoelen uit. Na het 
spoelen wordt er gevraagd om het reservoir te 
vullen met vers drinkwater. Breng, indien 
gewenst het "Aqua prima"-fi lter opnieuw in 
alvorens het reservoir te vullen.

Plaats een houder onder het watertuitje. Wanneer het 
waterreservoir wordt ingebracht, gaat de machine 
automatisch verder met het vullen van het watercircuit. 
Indien deze handeling niet lukt, raadpleeg dan "handmatig 
vullen van het circuit" (zie pag. 6)

aub wachten

spoelt...

start
ontkalking

aub wachten

plaats het reservoir 
met vers water

spoel
pauze

aub wachten

ontkalkt...

pauze 
ontkalking

cyclus
ontkalking

spoelcyclus
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huidige
tijd

09:45 (am)

tijdin-
stelling

tijdweer-
gave

weekdag

dinsdag

TIJDSINSTELLING

Om alle parameters met betrekking tot de klok en de kalender in te stellen. Belangrijk: druk om de tijden voor het in- 
en uitschakelen van de machine juist te programmeren op de knop "tijdinstelling"

de op dit moment ingestelde tijd 
weer te geven

het op dit moment ingesteld 
tijdsformaat weer te gevende instellingen met betrekking tot 

de weergave van de tijd (in 24h of 
in am/pm formaat) te wijzigen.

INSTELLINGEN KLOK

Om de juiste datum en tijd, de timer voor de stand-by (energiebesparing) en de tijden voor het automatisch in- en 
uitschakelen van de machine te regelen. Druk op de knop "timer" van het hoofdmenu.

In dit menu is het mogelijk om:

Stel het volgende in:
- de juiste tijd;
- de juiste datum
- het weergegeven formaat
- (24 uur – AM/PM)

stel de intervallen van het in- en 
uitschakelen van de machine 
(drie afzonderlijk werkende 
intervallen) in 

de parameters voor de 
stand-by na het laatste 

schenken in te stellen

Juiste tijd/dag van de week
Om de huidige dag van de week en de juiste tijd in de machine in te stellen. Druk op de knop "tijd / weekdag".

de op dit moment ingestelde dag 
van de week weer te geven

tijd 
weekdagde instellingen met betrekking tot 

de juiste tijd en de huidige dag van 
de week te wijzigen;

de dag instellen door 
te drukken op  of 

09h (am)

43 min

de tijd instellen door 
te drukken op + of –

de minuten instellen 
door te drukken 
op + of –

dinsdag

tjid

weekdag

tijdin-
stelling

huidig 
formaat

24h

In dit menu is het mogelijk om:

In dit menu is het mogelijk om:

tijd 
weekdag

timer

tijdin-
stelling

timer
instelling

stand-by
instelling

terug terug naar 
menu

instellingen
opslaan

terug naar 
menuterug

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug

PROGRAMMERING VAN DE MACHINE



35

Tijdweergave
Om de tijdsweergave in te stellen. De wijziging van deze instelling regelt alle parameters die een weergave/
instelling van de tijd vereisen!
Druk op de knop "tijdweergave". De wijziging wordt onmiddellijk toegepast en in het kleine bericht 
verschijnt "am/pm" of "24h".

INSTELLINGEN KLOK

Met deze functie kunt u de machine inschakelen (activeren) en uitschakelen (energiebesparing) op de tijden 
die u wenst.
Denk eraan dat de machine deze functie alleen beheert wanneer het ingeschakeld is.

het tweede 
inschakelinterval in te 
stellen

het derde 
inschakelinterval in 
te stellen

het eerste 
inschakelinterval 

in te stellen

Om een juiste instelling uit te voeren moeten:

- de afzonderlijke inschakel- en uitschakelintervallen van de machine ingesteld worden.
- de dagen waarin deze intervallen de machine in- en uitschakelen gekozen worden.

Er wordt aangeraden om ervoor te zorgen dat de inschakelintervallen elkaar niet overlappen.

timer
instelling

selectie van de dagen voor 
het activeren

van de intervallen

In dit menu is het mogelijk om:

instelling 2
aan 12:00 pm
uit 14:00 pm

selecteer
instelling

weekdag 
instellen

instelling 3
aan 17:00 pm
uit 19:00 pm

instelling 1
aan 07:00 am
uit 09:00 am

huidige
tijd

09:45 (am)

tijdin-
stelling

tijdweer-
gave

weekdag

dinsdag

tijd weekdag

huidig 
formaat

24h

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug

terug naar 
menuterug
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08h (am)

machine
aanzetten

15 min

Instellen van een inschakelinterval
Druk om een inschakelinterval te regelen op de intervaltoets die u wenst in te stellen.

Regel de inschakeltijd door te 
drukken op + of –

Regel de minuten door te 
drukken op + of –

om de geregelde instellingen te bewaren en over te gaan naar het volgende scherm

Regel de uitschakeltijd door te 
drukken op + of –

Regel de minuten door 
te drukken op + of –

om de geregelde instellingen te bewaren

Kies voor elke dag de inschakelintervallen
Laat de dagen van de week voorbij rollen en selecteer voor elke dag afzonderlijk de instelling(en) die u wenst te 
activeren.

maandag
Selecteer de dag door op  
 of  te drukken

Er kunnen voor elke dag verschillende intervallen geselecteerd worden

om de instellingen te bewaren

instelling 2
aan 12:00 pm
uit 14:00 pm

09h (am)

machine
uitzetten

15 min

instelling 2

timer wijzigen
weekdag

instelling 2
aan 12:00 pm
uit 14:00 pm

instelling 1
aan 07:00 am
uit 09:00 am

instelling 3
aan 17:00 pm
uit 19:00 pm

Inactief interval 
voor de 

geselecteerde dag

weekdag 
instellen

Actief interval voor de 
geselecteerde dag

instellingen
opslaan

terug naar 
menuterug

instelling 2

instellingen
opslaan

terug naar 
menuterug

instellingen
opslaan

terug naar 
menuterug

PROGRAMMERING VAN DE MACHINE
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INSTELLING ENERGIEBESPARING

Om in te stellen hoeveel tijd na de laatste drankverstrekking de machine op de stand-by overgaat. 

De ingestelde standaardtijd is «na 3 uur».

Zodra de ingestelde wachttijd van het 
uitschakelen voorbij is, verschijnt:

Druk op "start" om de machine te activeren. Na de 
diagnose van de functies en de opwarmingsfase te hebben 
uitgevoerd, is de machine opnieuw klaar voor gebruik.

stand-by
instelling

De wachttijd van het uitschakelen 
selecteren.

na
30 minuten

stand-by
instelling

na
3 uur

na
1 uur

na 
15 minuten

stand-by

start

instellingen
opslaan

terug naar 
menu

standaard-
waarden

herstellen
terug
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FABRIEKSINSTELLINGEN

In dit menu bevindt zich de functie voor het herstellen van alle fabrieksinstellingen. Deze functie is vooral van belang 
voor het herstel van de basisparameters. Druk op de knop "fabrieksinstellingen".

Indien dit wordt geselecteerd, vraagt een knipperende "ja" een extra 
bevestiging om zeker te zijn dat er gereset moet worden.

Door "ja" te kiezen wordt het 
herstel uitgevoerd.

ALLE PERSOONLIJKE INSTELLINGEN ZULLEN VERLOREN GAAN EN ZULLEN NIET MEER HERSTELD 
KUNNEN WORDEN. NA HET HERSTELLEN VAN DE INSTELLINGEN ZULLEN, INDIEN GEWENST, ALLE 
FUNCTIES VAN DE MACHINE OPNIEUW GEPROGRAMMEERD MOETEN WORDEN.

Op het scherm verschijnt gedurende 
2 seconden het bericht "alle 
parameters zijn heringesteld"

Na deze periode keert de 
machine terug naar het 
hoofdscherm.

SPECIALITEITEN

Dit menu zorgt voor de toegang tot de in de machine aanwezige speciale functies. Druk in het hoofdmenu op de knop 
"specialiteiten".

terug naar 
menuterug

fabrieks-
instellingen

specialiteiten

fabrieks-
instellingen

ja

Let op!

nee

wilt u echt alle fabrieks-
instellingen herstellen? Alle 

persoonlijke instellingen 
worden gewist!

nee

weet u het zeker?

ja

wilt u echt alle fabrieks-
instellingen herstellen? Alle 

persoonlijke instellingen 
worden gewist! alle parameters 

zijn heringesteld

terug naar 
menuterug

mijn menu pro-
grammering

toon
tekstmenu

terug naar 
menuterug

PROGRAMMERING VAN DE MACHINE
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1 2 3

4 5

87

6

REINIGING EN ONDERHOUD

Maak het compartiment van de 
voorgemalen koffi e schoon met 
een droge doek.

Schakel de machine uit en haal 
de stekker uit het stopcontact.

Reinig het reservoir en het deksel. Verwijder de het lekbakje.

Verwijder de koffi ediklade, maak 
hem leeg en reinig hem.

Verwijder de melkhouder en was 
hem schoon (raadpleeg pag. 40 
voor het reinigen van de 
cappuccinobereider).

Maak het display schoon (zie 
pag. 31)

Verwijder de wateropvangbak, 
maak hem leeg en reinig hem

ALGEMENE REINIGING VAN DE MACHINE
De hieronder beschreven reiniging moet minstens eenmaal per week worden uitgevoerd. Opmerking: 
gebruik geen water dat zich gedurende enkele dagen in het reservoir heeft bevonden. 

OPGELET! de machine niet in water onderdompelen.
Raadpleeg voor het reinigen en het onderhoud van de cappuccinatore het betreffende deel op pag. 40.

Als het koffi edik bij een uitgeschakelde machine verwijderd wordt of wanneer dit niet op het display wordt 
gevraagd, zal de teller van de in de lade gedeponeerde koffi edik niet op nul worden teruggezet. Dan is het 
mogelijk dat de machine het bericht “koffi edikl. legen“ ook weergeeft nadat slechts enkele kopjes koffi e zijn 
geschonken.
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De melkhouder en de cappuccinatore zijn zo ontworpen dat de melk een optimale behandeling krijgt.

Als ze met regelmaat gereinigd en onderhouden worden zullen de dranken op melkbasis van optimale 
kwaliteit zijn.

De cappuccinatore moet ten minste één keer per week volledig gereinigd worden.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE MELKHOUDER

Giet de melk in een houder.

SNEL ONDERHOUD CAPPUCCINATORE

Het kan gebeuren dat de melk niet optimaal kan worden opgeschuimd. 
In deze gevallen is het voldoende om aan de in de tekening afgebeelde 
debietregelaar te draaien.

Draai de regelaar 2-3 slagen om snel onderhoud te laten uitvoeren. 

Opmerking: als accessoires zijn bij de machine nog 3 regelaars 
geleverd voor het geval dat het geïnstalleerde exemplaar zoekraakt.

REINIGING NA NORMAAL GEBRUIK

Als er melk voor de bereiding van de dranken is gebruikt, moeten de melkhouder en de cappuccinatore 
schoongespoeld worden Er zijn slechts enkele eenvoudige handelingen nodig om een optimale werking van 
de machine te garanderen.

Spoel alle delen die in contact 
met de melk zijn geweest met 
lauw water schoon.

1 2

Giet er vers water in en voer de 
spoelcyclus uit.

3
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Neem de cappuccinatore weg.

GRONDIG ONDERHOUD CAPPUCCINATORE

De cappuccinatore moet ten minste eenmaal per week zorgvuldig afgewassen worden. 

De componenten kunnen met een normaal afwasmiddel gereinigd worden.

Scheid het bovenste gedeelte van 
de cappuccinatore van het 
onderste gedeelte.

Verwijder de afdekking.

Haal de dop van het onderste 
gedeelte af.

Was alle componenten af. Zet de componenten weer in 
elkaar en installeer de 
cappuccinatore in de houder.

Verwijder de O-ring met behulp 
van een scherp voorwerp.

Breng de O-ring aan en druk hem 
voorzichtig vast.

Zet het bovenste gedeelte en het 
onderste gedeelte van de 
cappuccinatore weer op elkaar.

VERVANGING O-RING

Wanneer de twee delen van de cappuccinatore te los op elkaar zitten, moet de O-ring door het extra 
bijgeleverde exemplaar vervangen worden.

1 2 3

4 5 6

1 2 3
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1 2

5 6

3

4

8 9

Smeer de geleiders van de unit 
uitsluitend met het bijgeleverde 
smeermiddel.

Verdeel het smeermiddel 
gelijkmatig. 

Druk op het bedieningsluikje om 
het te openen.

De schenkinrichting moet minstens één keer per week schoongemaakt worden. Smeer de centrale unit na 
verstrekking van ongeveer 500 dranken. Het smeermiddel voor het smeren van de centrale unit is 
verkrijgbaar bij de erkende servicecentra.

Reinig de schenkinrichting met lauw water.

OPGELET! Reinig de schenkinrichting niet met schoonmaakmiddelen die de goede werking kunnen 
verstoren. Stop hem niet in de vaatwasser.

Was de koffi eresten uit de 
centrale unit.

Druk op de toets PUSH om de 
schenkinrichting te verwijderen.

Verzeker u ervan dat de 
schenkinrichting zich in ruststand 
bevindt. Beide referentietekens 
moeten samenvallen.

Controleer of de componenten in 
de goede stand staan.De 
afgebeelde hendel moet op de 
goede stand staan; controleer dit 
door krachtig op de toets “PUSH” 
te drukken.

REINIGEN VAN DE SCHENKINRICHTING

Was het bovenste fi lter onder 
stromend water schoon.

REINIGING EN ONDERHOUD

7

De hendel aan de achterzijde 
van de centrale unit moet 
helemaal naar beneden staan.
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321

Voor een optimale koffi e moeten de koffi emolens moeten na vele maalcycli (ongeveer 2000) opnieuw 
worden afgesteld.

OPGELET! 
Geadviseerd wordt om deze operatie zorgvuldig uit te voeren; ook een ervaren gebruiker kan dit doen Leeg 
het koffi ebonenreservoir. Het is mogelijk dat de schroef in de koffi emolen valt; als dit gebeurt deze eerst 
verwijderen alvorens de machine opnieuw te starten; dit ongemak kan voorkomen worden door de opening 
van de koffi emolen met een doek te bedekken.
Het verspringen wordt door een aanduiding in het koffi ereservoir gesignaleerd; volg deze aanwijzingen bij 
het uitvoeren van de afstelling.

ONDERHOUD KOFFIEMOLENS

Regelen van een 
veermechanisme.

Verwijder de schroef en het luikje.Draai de schroef los die het 
bedieningsluikje dicht houdt.

Breng het luikje opnieuw aan en maak het dan vast met de voordien losgedraaide schroef.

10 1211

Verdeel het smeermiddel 
gelijkmatig. 

Sluit het serviceluik en plaats de 
koffi ediklade.

Monteer hem opnieuw zonder op 
de toets PUSH te drukken!
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HELPBERICHT DAT VERSCHIJNT HOE HET BERICHT OPNIEUW OPROEPEN

machine uit- en aanzetten om het probleem te 
verhelpen

Schakel de machine uit en na 30" opnieuw in om het 
normale functioneren te hervatten.

service telefoneren Probleem dat de tussenkomst van het servicecentrum 
vereist.

plaats lekbakje Breng lekbakje in.

sluit deksel koffiebonenreservoir Sluit het deksel van de koffiebonenhouder om elk 
willekeurig product te schenken.

voorgemalen koffie toevoegen Dit bericht helpt de gebruiker wanneer er tijdens de 
persoonlijke programmering van de producten gekozen is 
om dit soort koffie te gebruiken.

plaats uitloop-unit Breng de schenkinrichting op de juiste plaats in.

plaats koffiediklade Breng de koffiediklade in.

koffiedikl. legen Verwijder de koffiediklade en werp het koffiedik in een 
geschikte houder.
Opmerking: de koffiediklade mag alleen worden 
leeggemaakt, wanneer de machine erom vraagt en 
uitgeschakeld is. Het leegmaken van de lade bij een 
uitgeschakelde machine stelt de machine niet in staat 
om de volgende leging te registreren.

zijdeur sluiten De zijdeur moet gesloten worden om de machine in 
werking te laten treden.

waterreservoir vullen Het reservoir moet verwijderd en met vers drinkwater 
gevuld worden

lekbakje onder de centrale unit legen Open het zijluikje en maak de wateropvangbak die zich 
onder de schenkinrichting bevindt leeg.

plaats melkreservoir Breng de melkhouder in het geschikte compartiment in

machine ontluchten Druk op het display om het watercircuit handmatig te 
vullen.

De machine voert een automatische poging uit om het 
circuit te vullen. Indien deze poging niet juist wordt 
uitgevoerd, moet er verdergegaan worden met dit 
systeem.

Vullen circuit mislukt Neem contact op met het servicecentrum (gratis 
nummer) om raad te vragen en zo het probleem op te 
lossen.

De ontkalkingcyclus is niet juist uitgevoerd Herhaal de handeling zoals beschreven in het 
desbetreffende deel.

melk spoelen raadpleeg pag. 13 en pag. 27

reiniging melk raadpleeg pag. 13 en pag. 28
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Onder voorbehoud van wijzigingen aan de constructie en uitvoering door technologische ontwikkeling.
Machine in overeenstemming met de Europese richtlijn 89/336/EEG (Verordening 476 van 04/12/92), met betrekking 
tot het elimineren van de radio- en televisiestoringen.

Nominale spanning Zie etiket op het apparaat
Nominaal vermogen Zie etiket op het apparaat
Voeding Zie etiket op het apparaat
Materiaal toestel Kunststof
Afmetingen (l x h x b) 355 x 380 x 460 mm 
Gewicht 14 Kg
Snoerlengte 1200 mm
Bedieningspaneel Voorkant (Digitaal) 
Waterreservoir 2 liter - Uitneembaar
Melkreservoir 0,400 liter - Uitneembaar
Inhoud koffiehouder 350 gram koffiebonen 
Pompdruk 15 bar 
Ketels Twee in roestvrij staal
Koffiemolen Met keramieken molens
Drukbeveiliging Drukbeveiligingsklep ketel 
Temperatuurbeveiliging Thermostaten en thermische zekeringen in ketel 

TECHNISCHE GEGEVENS

HELPBERICHT DAT VERSCHIJNT HOE HET BERICHT OPNIEUW OPROEPEN

waterfilter vervangen Het "Aqua prima"-filter moet in de volgende gevallen 
vervangen worden:
1. er is 60 liter water geschonken;
2. de installatie is al meer dan 90 dagen geleden;
3. er zijn meer dan 20 dagen voorbijgegaan en de 
machine is nog nooit gebruikt.
Opmerking: dit bericht verschijnt alleen indien voor 
«ingebracht» in de functie waterfilter gekozen is (Zie 
pag.19).

De schoonmaakcyclus is niet juist uitgevoerd Herhaal de handeling zoals beschreven in het 
desbetreffende deel.

plaats melkreservoir
met cappuccinatore

Breng de cappuccinobereider in de melkhouder in. 
Zonder de cappuccinobereider kan er geen enkel product 
dat melk bevat geschonken worden.

melkreservoir spoelen De gebruiker dient het melkreservoir te reinigen nadat dit 
gebruikt is geweest.

machine ontkalken Er moet een ontkalkingcyclus van de interne circuits van 
de machine uitgevoerd worden.

stand-by Druk op de knop "start"
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SOS IN GEVAL VAN NOOD
Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT UITSLUITEND
• in een gesloten ruimte.
• voor de bereiding van koffie, warm water en om melk op te schuimen.
• voor huishoudelijk gebruik. 
• door volwassenen met normale psychofysische capaciteiten.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE MACHINE
• Gebruik de machine niet voor verschillende zaken die hieronder aangegeven zijn, ten einde gevaar te vermijden.
• Gebruik geen andere substanties dan in deze handleiding zijn aangegeven.
• Tijdens het vullen van elke houder is het verplicht alle houders ernaast te sluiten.
• Vul het waterreservoir alleen met vers drinkwater: warm water en/of andere vloeistoffen kunnen schade 

toebrengen aan de machine.
• Gebruik geen koolzuurhoudend water.
• Het is verboden vingers of gelijk welk materiaal anders dan koffiebonen in de koffiemolen te stoppen.
• Schakel vooraleer werkzaamheden aan de binnenkant van de koffiemolen uit te voeren de machine uit met de 

hoofdschakelaar en verwijder de stekker uit het stopcontact. 
• Breng geen oploskoffie of koffiebonen in de gemalen koffiehouder in.
• Gebruik alleen uw vingers om de machine te doen functioneren via het touchscreen.

AANSLUITING OP HET NETWERK
De aansluiting op het elektriciteitsnet moet tot stand worden gebracht in overeenstemming met de geldende 
veiligheidsnormen van het land van gebruik.
De aansluiting waarmee de machine verbonden is moet:
• in overeenstemming zijn met het soort stekker dat erin geïnstalleerd is;
• gedimensioneerd zijn volgens de gegevens op het plaatje aan de onderkant van het apparaat.
• verbonden zijn met een efficiënt aardingssysteem.
Het elektrische snoer mag niet:
• in contact komen met vloeistoffen: gevaar voor elektrische schokken en/of brand;
• platgetrapt worden en/of in contact komen met scherpe oppervlakken;
• gebruikt worden om de machine te verplaatsen;
• gebruikt worden indien het beschadigd blijkt te zijn;
• bediend worden met vochtige of natte handen;
• in een knoop geraken wanneer de machine in werking is.
• gewijzigd worden.

INSTALLATIE
• Kies voor een goed uitgebalanceerd, sterk en stevig steunvlak (het mag geen grotere hoek vormen dan 2°).
• Installeer de machine niet in een zone waar er mogelijk een waterstraal gebruikt wordt.
• Ideale werkingstemperatuur: 10°C tot 40°C
• Maximale vochtigheidsgraad: 90%.
• Het lokaal moet voldoende verlicht, geventileerd en schoon zijn en het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
• Niet op warme oppervlakken plaatsen!
• Plaats het op minstens 10 cm afstand van wanden en kookplaten.
• Niet gebruiken op plaatsen waar temperaturen van 0°C of minder voorkomen. Neem contact op met een 

servicecentrum als de machine deze condities bereikt heeft om een veiligheidscontrole uit te laten voeren.
• Gebruik de machine niet in de buurt van ontvlambare voorwerpen en/of explosieven.
• Het gebruik van de machine is verboden in explosieve of agressieve omgevingen, omgevingen waar een hoge 

concentratie aan stof is of waar er oliehoudende substanties in de lucht zweven.
• Installeer de machine niet bovenop andere apparatuur.

GEVAREN
• Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of personen die niet op de hoogte zijn van de werking 

ervan.
• Het apparaat is gevaarlijk voor kinderen. Indien het onbewaakt blijft, haal dan de stekker uit het stopcontact.
• Houd het materiaal dat gebruikt is voor de verpakking van de machine uit de buurt van kinderen.
• Richt de hete stoomstraal en/of de warmwaterstraal niet naar uzelf en/of anderen: gevaar voor brandwonden.
• Haal geen voorwerpen door de openingen van het apparaat (Gevaar! Elektrische stroom!).

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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• Raak de stekker niet aan met natte handen of voeten. Haal het niet uit de aansluiting door aan het snoer te 
trekken.

• Opgelet: risico op brandwonden door contact met het warme water, de stoom en het warmwatertuitje.

DEFECTEN
• Gebruik het apparaat niet in geval van een zeker of vermoedelijk defect, bijvoorbeeld na een val.
• Eventuele reparaties moeten door een erkend servicecentrum worden uitgevoerd.
• Gebruik geen apparaat met een defect elektrisch snoer. Indien het elektrische snoer beschadigd is, moet het 

vervangen worden door de fabrikant of door de klantenservice. (Gevaar! Elektrische stroom!).
• Schakel het apparaat uit alvorens het bedieningsluikje te openen. Gevaar voor brandwonden!

SCHOONMAKEN / ONTKALKEN
• Voor het reinigen van de melkcircuits mag uitsluitend het aanbevolen, en bij de machine geleverde, 

schoonmaakmiddel in poedervorm worden gebruikt. Houd u strikt aan de aanwijzingen voor de veiligheid die zich 
in de verpakking bevinden.

• Voor het reinigen van het koffi ecircuit mag uitsluitend het aanbevolen, en bij de machine geleverde, 
schoonmaakmiddel in tabletvorm worden gebruikt. Houd u strikt aan de aanwijzingen voor de veiligheid die zich 
in de verpakking bevinden.

• Het is van vitaal belang om voor het schoonmaken van de machine de hoofdschakelaar op UIT(0) te zetten. Haal 
de stekker uit het stopcontact en wacht tot de machine afgekoeld is.

• Voorkom dat het apparaat in contact komt met waterspatten of dat het in water wordt ondergedompeld.
• Droog de onderdelen van de machine niet in gewone ovens en/of magnetrons.
• Het apparaat en de onderdelen ervan moeten na een periode waarin het apparaat niet gebruikt wordt, 

choongemaakt en gereinigd worden.

VERVANGINGSONDERDELEN
Gebruik om veiligheidsredenen alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires.

AFVALVERWERKING 
Dit product voldoet aan de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Het symbool op het product of op verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden 
behandeld.  Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden 
gerecycled.  Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor het 
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer 
details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, 
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

BRANDBESTRIJDING
Gebruik in geval van brand brandblussers met koolstofdioxide (CO2). Gebruik geen water of poederblussers.

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR HET CORRECTE GEBRUIK VAN HET  “AQUA 
PRIMA” FILTER.
Om het  “Aqua prima” fi lter op correcte wijze te gebruiken moet rekening gehouden worden met enkele 
aanwijzingen:
1. Bewaar het “Aqua prima” fi lter in een koele omgeving die bescherming biedt tegen zonlicht;de 

omgevingstemperatuur moet tussen +5°C e +40°C zijn;
2. Gebruik het fi lter in een omgeving waar de  temperatuur niet boven de 60°C komt.
3. Er wordt geadviseerd het  “Aqua prima” fi lter te wassen  nadat  het koffi ezetapparaat 3 dagen niet gebruikt is;
4. Het wordt aangeraden het fi lter te vervangen na 20 dagen onbruik van het koffi ezetapparaat;
5. Mocht u het reeds geopende fi lter willen bewaren, sluit u het dan hermetisch af in een  nylon zakje en plaats het 

in de koelkast; het is verboden het fi lter in de vriezer te bewaren omdat de eigenschappen van het fi lter daardoor 
gewijzigd worden.

6. Voordat u het fi lter gebruikt laat u het 30 minuten in het waterreservoir gedompeld.
7. Bewaar het fi lter niet in de open lucht nadat u het eenmaal uit de verpakking gehaald heeft.
8. Het fi lter moet 90 dagen na opening van de verpakking vervangen worden, of nadat 60 liter drinkwater behandeld 

is.
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• ristretto :     
• espresso italiano :
• cafè :     
• cafè creme :     
• american coffee :     
• goodmorning coffee :     
• goodnight milk :     

start!

start!
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