uit de zetgroep en verwijder
het filterbakje.

4: Plaats de filterdragers
in de zetgroepen.

7: Aan het einde van het
programma verschijnt de melding
''VERWIJDER PISTON ...''.
Verwijder de filterdragers.

2: Maak de onderkant van de
zetgroep schoon met de
reinigingsborstel.

5: Houd de schoonmaakknop
4 sec. ingedrukt. Het programma
verschijnt automatisch in het display.
Druk op OK om te bevestigen
(confirmatie).

8: "... VOOR BEVESTIGING".
Druk op de schoonmaakknop
om na te spoelen.
De melding ''NASPOELEN GR...''
verschijnt in het display.

9: Verwijder de blindfilters en plaats het normale filters in de filterbakjes.

Druk vervolgens op de schoonmaakknop. De machine spoelt na tot 100%.
DE MACHINE IS WEER KLAAR VOOR GEBRUIK!

3: Plaats de RVS blindfilters
in de filterdragers.

6: Druk nogmaals op de
schoonmaakknop. Het reinigingsprogramma start en de melding
''REINIGING GR...''
verschijnt in het display.
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1: Haal de filterdrager (piston)

uit de zetgroep en verwijder
het filterbakje.

2: Maak de onderkant van de
zetgroep schoon met de
reinigingsborstel.

4: Doe een halve theelepel (2 gram)

5: Plaats de filterdragers

7: Druk nogmaals op de
schoonmaakknop. Het reinigingsprogramma start en de melding
''REINIGING GR...''
verschijnt in het display.

8: Aan het einde van het
programma verschijnt de melding
''VERWIJDER PISTON ...''.
Verwijder de filterdragers.

Cleano poeder in de blindfilters.

in de zetgroepen.

10: Verwijder de blindfilters en plaats het normale filters in de filterbakjes.

Druk vervolgens op de schoonmaakknop. De machine spoelt na tot 100%.
DE MACHINE IS WEER KLAAR VOOR GEBRUIK!

3: Plaats de RVS blindfilters
in de filterdragers.

6: Houd de schoonmaakknop
4 sec. ingedrukt. Het programma
verschijnt automatisch in het display.
Druk op OK om te bevestigen
(confirmatie).

9: "... VOOR BEVESTIGING".
Druk op de schoonmaakknop
om na te spoelen.
De melding ''NASPOELEN GR...''
verschijnt in het display.
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1: Haal de filterdrager (piston)

1. Schenk circa 1 liter warm water in een
lage bak.

1. Schenk circa 1 liter warm water in een
lage bak met drie theelepels Cleano.

2. Haal het filterbakje uit de filterdrager.

2. Haal het filterbakje uit de filterdrager.

3. Laat de filterdragers en de filterbakjes in
het water weken gedurende één nacht.

3. Laat de filterdragers en de filterbakjes in
het water weken gedurende één nacht.
LET OP: Niet het kunststof handvat onder
laten dompelen. Dit verkleurt het
kunststof en veroorzaakt roestvorming.

4. Verwijder alle vervuiling op de machine
met een vochtige doek.

4. Spoel alle onderdelen na één nacht
grondig na met voldoende koud water.

5. Verwijder melkresten van de stoompijp met
een vochtige doek.

5. Verwijder alle vervuiling op de machine
met een vochtige doek.

6. Neem het lekblad uit de machine en maak
deze zorgvuldig schoon.

6. Verwijder melkresten van de stoompijp
met een vochtige doek.

7. Giet vervolgens een volle bak met heet water
direct in het afvoerbakje van de machine.
Hiermee spoelt u alle koffieprut weg uit het
afvoerbakje, de afvoerslang en de afvoerpijp.
Dit voorkomt onnodige verstoppingen.

7. Giet vervolgens een volle bak met heet
water direct in het afvoerbakje van de
machine. Hiermee spoelt u alle koffieprut
weg uit het afvoerbakje, de afvoerslang
en de afvoerpijp. Dit voorkomt onnodige
verstoppingen.
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LET OP: Niet het kunststof handvat onder
laten dompelen, dit verkleurt het kunststof
en veroorzaakt roestvorming.

Faema EMBLEMA © DEAC Koffie Experts
AUTOMATISCH

