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NL Espressomachine 
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
 ■ Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, evenals 
door personen met een lichamelijke of geestelijke handicap of onervaren personen, 
mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn over het veilig gebruik van het 
apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.

 ■ Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhoud van de 
stofzuiger dat door de gebruiker moet worden uitgevoerd, mag niet door kinderen 
zonder toezicht worden uitgevoerd.

 ■ Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u controleren 
of de nominale spanning op het label overeenkomt met de elektrische spanning 
van het stopcontact. 

 ■ Het apparaat alleen aansluiten op een geaard stopcontact. Om veiligheidsredenen 
raden we het gebruik van verlengsnoeren of adapters met verschillende 
stopcontacten niet aan. 

 ■ Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik 
op plaatsen zoals:

 –  personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkplekken;
 –  hotel- of motelkamers en andere woonruimten;
 –  boerderijen;
 –  bed & breakfast.
 ■ Plaats heet apparaat niet op vensterbanken, aanrechten of op een onstabiele 
ondergrond. Plaats het altijd op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.

 ■ Plaats het apparaat niet op of in de buurt van elektrische of gasfornuizen, of in de 
buurt van een open vlam.

 ■ Gebruik het apparaat niet in de buurt van een bad, douche of zwembad.
 ■ Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
 ■ Gebruik het apparaat alleen met de originele, meegeleverde accessoires.
 ■ Om voldoende luchtcirculatie te waarborgen, moet er ten minste 15 cm vrije ruimte 
rond en boven het apparaat worden voorzien.

 ■ Gebruik de bovenkant van het apparaat alleen voor het verwarmen van kopjes. 
Gebruik de bovenkant niet om voorwerpen te bewaren.

 ■ Vul het waterreservoir met koud water. Giet geen heet water of andere vloeistoffen 
in het reservoir en plaats geen geen voorwerpen in.

 ■ Voordat u het apparaat inschakelt, controleer of: 
 –  de lekbak en het rooster is geïnstalleerd; 
 –  het waterreservoir met voldoende water is gevuld en correct is geïnstalleerd. Het 

waterpeil mag nooit hoger zijn dan het maximum niveau.
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 ■ Voordat u begint met het brouwen van koffie moet u controleren of de filterhouder 
goed is aangesloten op de brouwkop. Tijdens het stoomproces wordt er druk 
gecreëerd in de filterhouder, verplaats deze dus niet tijdens gebruik. Anders kan 
dit leiden tot een gevaarlijke situatie.

Opgelet:
Verkeerd gebruikt kan leiden tot letsel.

 ■ Bij gebruik van het apparaat, wees uiterst voorzichtig om brandwonden door kokend 
water of stoom te vermijden.

 ■ Controleer regelmatig het waterniveau in de watertank bij gebruik van het apparaat. 
Als het waterpeil onder het minimum waterniveau zakt, moet u water toevoegen. 
Voordat u water toevoegt, moet u eerst het apparaat uitschakelen en de stekker 
uit het stopcontact verwijderen.

 ■ Om de pomp tegen schade te beschermen, is het toestel voorzien van een 
ingebouwde thermische zekering die het apparaat zal uitschakelen wanneer het 
reservoir leeg loopt. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, haal de stekker uit 
het stopcontact en laat het apparaat gedurende ten minste 30 minuten afkoelen. 
Vervolgens kunt u het apparaat opnieuw gebruiken.

 ■ Door restwarmte kunnen toegankelijke oppervlakken van het apparaat heet zijn, 
zowel tijdens het gebruik als daarna. Raak hete oppervlakken nooit aan. 

 ■ Schakel altijd het apparaat uit, en haal de stekker uit het stopcontact, als u het 
apparaat niet langer gebruikt, het onbeheerd achterlaat, voordat u het monteert, 
demonteert, voordat u het waterreservoir vult, of het apparaat reinigt of verplaatst. 
Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt of verplaatst. Verplaats het apparaat 
niet als er zich een kopje op het rooster van de lekbak bevindt of als er kopjes op 
de warmhoudplaat staan. 

 ■ Houd het apparaat en de accessoires netjes. Reinig en onderhoud het apparaat 
volgens de instructies in het hoofdstuk Reiniging en onderhoud. Reinig het apparaat 
niet onder stromend water en dompel het niet onder in water of een andere vloeistof.

 ■ Zorg dat het snoer niet in aanraking komt met een heet oppervlak en voorkom dat 
de stekker in contact met water komt.

 ■ Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker, niet aan het 
snoer. Anders kan het netsnoer of het stopcontact beschadigd raken. 

 ■ Is het netsnoer van het apparaat beschadigd, laat het dan repareren door een 
vakbedrijf om te voorkomen dat het een gevaarlijke situatie veroorzaakt. Het is 
verboden het apparaat te gebruiken als de stekker beschadigd is.

 ■ Om het risico op letsel door elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat niet 
zelf repareren of aanpassen. Laat alle reparaties of aanpassingen door een erkend Service 
Center uitvoeren. Bij ondeskundig gebruik van het apparaat riskeert u het vervallen 
van al uw wettelijke rechten m.b.t. tegenvallende prestaties en kwaliteitsgaranties.
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NL Espressomachine 
Handleiding

 ■ Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de handleiding lezen, zelfs als u vertrouwd 
bent met het gebruik van soortgelijke apparaten. Gebruik het apparaat alleen op 
de wijze die in deze handleiding is beschreven. Bewaar deze handleiding op een 
veilige plaats waar ze gemakkelijk kan worden gevonden voor toekomstig gebruik. 

 ■ Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het verpakkingsmateriaal, de 
aankoopbon en verklaring van de verkoper of garantiekaart te bewaren, voor 
ten minste de duur van de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende 
prestaties of kwaliteit. Bij transport, raden wij aan het apparaat te verpakken in 
de originele doos van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
A1 Warmhoudplaat kopjes
A2 Aan-uitlampje
A3  Indicator watertemperatuur koffie 

brouwen
A4  Indicator watertemperatuur stoom
A5  Knop om te schakelen tussen koffie 

brouwen en stoom
A6  Brouwkop
A7  Filterhouder met koffie-uitloop
A8  Verwijderbaar rooster
A9 Verwijderbare lekbak
A10 Deksel met handvat
A11 Waterreservoir 1,5 liter

A12 Keuzeknop, 3 opties 
 – koffie brouwen , stand-by 

modus  en stoom produceren 

A13 Stoomketel (niet afgebeeld)
A14 Draaibare stoompijp
A15 Afneembaar toebehoren om melk 

te schuimen
A16 Aan-uitschakelaar
A17 Roestvrij stalen filter voor 1 kopje 

koffie
A18 Roestvrij stalen filter voor 2 kopjes 

koffie
A19 Maatbeker voor koffie met stamper

VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT
1. Verwijder het verpakkingsmateriaal, beschermende folie, promotionele stickers 

of labels van het apparaat. 
2. Plaats het apparaat op een vlakke, droge en stabiele ondergrond. Verwijder het 

waterreservoir A11 uit het apparaat, maak het schoon met water en een kleine 
hoeveelheid neutraal afwasmiddel. Spoel vervolgens met schoon water, laat het 
drogen en zet terug op zijn plaats.

3. Verwijder de lekbak A9 met rooster A8, veeg deze schoon met een vochtige 
doek, veeg droog en plaats ze terug. 

4. Was de filterhouder A7, maatbeker A19 en roestvrij stalen filters A17 en A18 
onder stromend water met een kleine hoeveelheid afwasmiddel. Spoel ze 
vervolgens met water en laat drogen.

5. Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek af en veeg 
het daarna grondig droog. 

6. Voordat u  uw eerste kopje koffie brouwt, moet u  het apparaat ongeveer 60 
seconden leeg laten lopen, hiermee bedoelen we met water in het waterreservoir 
A11 maar zonder koffie in het filter. Dit zal de interne onderdelen en de 
brouwkop A6 schoonmaken. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de 
filterhouderA7 om het hete water op te vangen. Instructies om het apparaat te 
gebruiken, vindt u in het hoofdstuk Het apparaat gebruiken. 

HET APPARAAT GEBRUIKEN

1. HET WATERRESERVOIR VULLEN
1.1 Neem het waterreservoir A11 bij de handgreep A10. Til het op en verwijder het 

van het achterste gedeelte van het apparaat. 
1.2 Vul het met koud water tot het maximale niveau, plaats het terug in het apparaat 

en klap het deksel neer A10. Het waterreservoir A11 moet correct gemonteerd 
zijn, anders zal er geen water naar de stoomketel A13 stromen.

Opmerking: 
Het water dat u  in het waterreservoir A11 giet moet zich op 
kamertemperatuur bevinden (ca. 25 °C). Water dat te koud is, kan 
een negatieve invloed hebben op de uiteindelijke smaak van de 
koffie.

Opgelet:
Het waterreservoir A11 heeft een maximale capaciteit van 
1,5 liter. Niet overvullen. 
Vul het waterreservoir A11 nooit met warm of heet water, 
koolzuurhoudend water of andere vloeistoffen zoals melk. 
Vul het waterreservoir A11 niet als het zich in het apparaat 
bevindt. Het gevaar bestaat dat u op het apparaat spat of het 
waterreservoir A11 te veel vult.

1.3 Vervang het water in het waterreservoir A11 elke dag. Voor het brouwen van 
verse koffie hebt u vers water nodig. Anders kan de smaak van de koffie negatief 
worden beïnvloed.

2. HET APPARAAT INSCHAKELEN 
2.1 Steek de stekker in het stopcontact. Controleer of het waterreservoir A11 gevuld 

is met water, de lekbak A9 en het rooster A8 op hun plaats zitten en dat de knop 
A12 is ingesteld op de stand-by modus.

2.2 Om het apparaat in te schakelen, draai de schakelaar A16 naar de ON-stand. 
Lampje A2 zal branden.

2.3 Plaats onder de brouwkop A6 een kopje, waarin de koffie zal stromen. Controleer 
of de knop A5 niet is ingedrukt, de modus Koffie brouwen ingeschakeld. Stel de 
knop A12 op de stand om koffie te brouwen. Zodra er water uit de brouwkop 
A6 begint te stromen, stelt u  de knop A12 terug in de stand Stand-by. Deze 
stap wordt uitgevoerd nadat het apparaat is ingeschakeld om water van het 
waterreservoir A11 in de stoomketel A13 te pompen. In de stoomketel A13 
wordt het water verwarmd tot de optimale temperatuur om koffie te stomen.

3. HET APPARAAT EN KOPJES OPWARMEN
3.1 Het maken van een hoogwaardig kopje espresso vereist dat het apparaat, de 

filterhouder A7, filter A17 of A18 en kopjes worden opgewarmd. Dit wordt als 
volgt gedaan.

3.2 Plaats een leeg koffiekopje ondersteboven op het oppervlak A1 en laat het 
opwarmen.

3.3 Kies filter A17 of A18 en plaats deze in de filterhouder A7 zodat deze stevig langs 
de gehele omtrek schuift. Monteer de filterhouder A7 onder de brouwkop A6 
zodat het handvat naar links wijst. Deze positie wordt aangeduid met “INSERT” op 
het frontpaneel van het apparaat. Om de filterhouder A7 aan de brouwkop A6 te 
bevestigen, draai het handvat naar rechts, naar de stand “LOCK”.

3.4 Wacht tot het lampje A3 brandt en stel de knop A12 opnieuw op de modus 
Koffie brouwen. Uit de tuit van de filterhouder A7 zal heet water in het kopje 
onder de tuit stromen. Als het lampje A3 dooft stelt u  de knop A12 terug in 
de standby-positie. Verwijder het kopje met heet water. Het opwarmen is nu 
voltooid.

4. KOFFIE BROUWEN
4.1 Neem de filterhouder A7 uit het apparaat en droog het filter met een papieren 

handdoek. 
4.2 Plaats de filterhouder A7 op een vlakke ondergrond en giet de overeenkomstige 

hoeveelheid gemalen koffie in het filter. Het filter voor één kopje A17 wordt 
gevuld met één niveau van de maatbeker A19 voor koffie. Het filter voor twee 
kopjes A18 wordt gevuld met een dubbele hoeveelheid koffie. Een niveau van 
de maatbeker A19 is 7 g koffie. Verdeel de koffie gelijkmatig in het filter en stamp 
de koffie voorzichtig aan met het platte uiteinde van de maatbeker A19.

4.3 Verwijder de koffie van de randen van het filter A17 of A18. Monteer de 
filterhouder A7 onder de brouwkop A6 zodat het handvat naar links wijst. Deze 
positie wordt aangeduid met “INSERT” op het frontpaneel van het apparaat. Om 
de filterhouder A7 aan de brouwkop A6 te bevestigen, draai het handvat naar 
rechts, naar de stand “LOCK”.

4.4 Plaats één of twee opgewarmde kopjes onder de filterhouder A7. Zorg ervoor 
dat de kopjes zich onder de tuit bevinden. 

4.5 Als het lampje A3 brandt, stelt u  de knop A12 op de modus Koffie brouwen. 
Binnen enkele ogenblikken zal koffie in de kopjes beginnen stromen.

Opmerking: 
Tijdens het brouwen, is het mogelijk dat het lampje A3 dooft. 
Dit betekent dat de temperatuur van het water in de stoomketel 
A13 zakt. Het lampje A3 zal opnieuw beginnen branden zodra 
de stoomketel A13 het water opnieuw opwarmt tot de ideale 
temperatuur.

 Zodra het kopje voldoende koffie bevat, stelt u de knop A12 in de stand Stand-
by. Het brouwproces is nu voltooid. Een koffie brouwen duurt ongeveer 20 tot 30 
seconden en het volume moet ongeveer 20 tot 30 ml bedragen. 

Opmerking: 
Zorg ervoor dat knop A5 zich in de stand Koffie brouwen bevindt. 
Als de knop A5 zich in de stand Stoom vrijgeven bevindt, dan zal 
de espressomachine geen koffie brouwen.

4.6 Als u  het filter niet met gemalen koffie vult, dan kunt u  heet water brouwen, 
bijvoorbeeld voor thee, warme chocolade, enz.

4.7 Voordat u een andere kof koffie zet, moet u eerst de gebruikte koffie verwijderen, 
het filter schoonmaken volgens de instructies in het hoofdstuk Onderhoud en 
reiniging en het water uit de lekbak A9 verwijderen. Tijdens het terugplaatsen 
van de lekbak A9 op zijn plaats, moet u deze helemaal tegen de achterwand van 
het apparaat duwen.

Opgelet:
Het water in de lekbak A9 is heet. Bij het hanteren van de 
lekbak A9 moet u zeer voorzichtig te werk gaan.
Tijdens het gebruik moet u regelmatig het waterpeil in het 
waterreservoir A11 controleren en ervoor zorgen dat het 
niet onder het minimum waterniveau zakt.
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5. GEBRUIK VAN DE TUIT VOOR MELKSCHUIM EN HEET WATER
5.1 Giet een beetje halfvolle of volle melk in de beker waarin u  de melk gaat 

opschuimen. Tijdens het opschuimen, zal het volume van de melk toenemen, 
daarom mag de beker slechts de helft worden gevuld. 

5.2 Oriënteer de tuit A14 zodat het opschuimen comfortabel kan worden 
uitgevoerd.

5.3 Zorg dat de knop A12 op de standby-stand staat. Druk op de knop A5 en wacht 
totdat het lampje A4 brandt. Dit betekent dat het water in de stoomketel A13 
de optimale temperatuur heeft bereikt. Deze temperatuur is hoger dan voor het 
brouwen van koffie.

5.4 Plaats de beker met melk onder de tuit A14. Dompel de tuit A14 een beetje in 
de melk onder en stel de knop A12 op de stand Stoom. Uit de tuit A14 zal stoom 
komen. Het is mogelijk dat er eerst een beetje heet water uit de tuit komt. Houd 
de beker een beetje schuin zodat de tuit A14 zich constant in de melk bevindt. 
De melk zal in de beker circuleren, opwarmen en in volume toenemen. Aan het 
oppervlak van de melk zal melkschuim worden gevormd. Als de bodem van 
de beker heet wordt, moet u het opkloppen stoppen door de knop A12 naar 
de stand Stand-by te draaien. Als er geen stoom meer wordt geproduceerd, 
verwijdert u de beker. Gebruik een wervelbeweging om het melkschuim in de 
warme melk op te kloppen.

Opgelet:
Tijdens het gehele proces moet de tuit A14 ondergedompeld 
blijven. Anders kan de warme melk uit de beker spetten.

5.5 Giet de opgeklopte melk in een vers gezette koffie en gebruik een lepel om het 
melkschuim toe te voegen. De aanbevolen verhouding melk/koffie voor een 
cappuccino is ⅓ espresso, ⅓ warme melk en ⅓ melkschuim. Voor een caffè latte, 
gebruik ⅓ espresso, ⅔ warme melk en ongeveer 1 cm melkschuim.

5.6 Na gebruik van de stoomfunctie moet u het resterende water uit de stoomketel 
verwijderen A13; dit zal voorkomen dat de volgende koffie die u brouwt te heet 
is. Druk knop A5 uit naar de stand om koffie te brouwen. Onder de tuit van de 
filterhouder A7 plaatst u  een beker waarin het hete water uit de stoomketel 
A13 zal worden opgevangen, en stelt u de knop A12 op de stand om koffie te 
brouwen. Wacht tot het lampje A3 dooft. Stel nadien de knop A12 terug in de 
standby-positie. De stoomketel A13 zal de nieuwe batch water opwarmen tot de 
ideale temperatuur voor koffie. Dit wordt aangeduid door het lampje A3.

5.7 Als u klaar bent, maak de tuit A14 en het toebehoren om melkschuim te maken 
A15 schoon volgens de instructies in het hoofdstuk Reiniging en onderhoud. 

5.8 Na het verwijderen van het toebehoren A15 kan de tuit A14 worden gebruikt 
om heet water voor thee, warme chocolademelk enz. te bereiden. Als u water 
opwarmt, dompel de tuit A14 ten minste 5 cm in het water onder.

6. HET APPARAAT UITSCHAKELEN
6.1 Als u  klaar bent met het apparaat te gebruiken, schakel het dan uit door de 

schakelaar A16 op de OFF-stand te zetten.

Opmerking:
Het apparaat zal automatisch na 25 minuten inactiviteit worden 
uitgeschakeld of wanneer de pomp ononderbroken gedurende 3 
minuten in de stand voor het brouwen van koffie werkt.

BASISRICHTLIJNEN EN AANBEVELINGEN OM HOOGWAARDIGE 
KOFFIE TE BROUWEN
 ■ Brouw altijd koffie met een nette espressomachine. Een vuil apparaat kan een 

negatieve invloed hebben op de smaak van de koffie. Instructies voor het reinigen 
en verwijderen van kalkaanslag kunt u vinden in het hoofdstuk Reiniging en 
onderhoud. 

 ■ Voor het brouwen van verse koffie hebt u vers, drinkbaar water nodig. Gebruik 
geen warm, verwarmd, gedistilleerd, mineraal of bruisend water. Laat niet langer 
dan een dag water in het waterreservoir A11. 

 ■ Gebruik koffie die geschikt is voor espressomachines of het gebruik versgemalen 
koffiebonen. Bij gebruik van gemalen koffiebonen is het belangrijk om de 
maalgraad correct in te stellen. De koffiebonen moeten fijn, maar niet te fijn 
worden gemalen. Als de gemalen koffie aanvoelt als fijn meel, dan zal de koffie te 
lang brouwen en zal de koffie te donker en te bitter zijn, of kan het filter verstopt 
raken. Als de koffiebonen te grof zijn gemalen, dan zal het brouwproces te snel 
verlopen en zal de koffie waterig smaken en een flauw aroma hebben. 

 ■ Kies voor koffiebonen waarvan de datum van roosteren op de verpakking wordt 
aangeduid. We raden aan om vers gemalen koffiebonen binnen 3 weken na het 
roosteren te consumeren. Om de opslagtijd te verkorten, koopt u beter kleine 
verpakkingen. Bewaar de koffiebonen op een koele, donkere en droge locatie, bij 
voorkeur in een luchtdichte container.

 ■ Als u gemalen koffie gebruikt, bewaar deze dan in een afgesloten container, in koele 
en droge omstandigheden. Bewaar de gemalen koffie niet in een koelkast of vriezer. 
Gebruik de gemalen koffie binnen een week na het openen van de verpakking.

REINIGING EN ONDERHOUD
 ■ Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u het uitschakelen door de schakelaar 

A16 op de stand OFF te zetten, de stekker uit het stopcontact te halen en het 
apparaat laten afkoelen. 

 ■ Voor het reinigen, gebruik geen reinigingsmiddelen met een schurende werking, 
oplosmiddelen, enz. die het apparaat kunnen beschadigen. Geen enkel onderdeel 
van dit apparaat mag in een vaatwasmachine worden gewassen.

DE FILTERS, FILTERHOUDER EN BROUWKOP SCHOONMAKEN
 ■ Maak de filterhouder los A7 door het handvat naar links te draaien. Verwijder de 

filterhouder van de brouwkop A6 en maak het schoon boven een vuilbak. Draai de 
filterhouder A7 zodat het filter met de gebruikte koffie naar beneden wijst. Gebruik 
een theelepel om het koffiedik te verwijderen. Vermijd contact met het oppervlak 
van het filter of de filterhouder A7 als ze nog warm zijn. Voordat u het filter van de 
filterhouder A7 verwijdert, moet u het onder koud stromend water laten afkoelen. 
Spoel het filter en de filterhouder A7 onder stromend water en droog ze. 

 ■ Als u koffie hebt gebruikt, die te fijn werd gemalen, dan kunnen de gaten in het 
filter verstopt geraken. U kunt ze schoonmaken met een dunne naald.

 ■ Verwijder restanten op de brouwkop A6 met een vochtige doek.

Opgelet:
De brouwkop A6 blijft heet na gebruik, als gevolg van 
restwarmte. Laat de brouwkop afkoelen voordat u  hem 
schoonmaakt.

DE LEKBAK SCHOONMAKEN
 ■ De lekbak A9 moet na elk gebruik worden geleegd en gewassen.
 ■ Verwijder eerst het rooster A9 van de lekbak A8 en verwijder vervolgens het 

water. Was de lekbak A9 en het rooster A8 in warm water met een neutraal 
afwasmiddel. Spoel daarna beide onderdelen onder stromend water, droog ze 
af en plaats ze terug.

SCHOONMAKEN VAN DE TUIT EN HET TOEBEHOREN OM MELKSCHUIM TE 
MAKEN 
 ■ Na elk gebruik moet de tuit A14 en het toebehoren A15 worden schoongemaakt.
 ■ Verwijder het toebehoren A15, spoel het onder heet water en wrijf het droog. 
 ■ Maak de tuit A14 schoon met een vochtige doek. Als er melk op de tuit A14 is 

aangekoekt, dompel deze dan onder in een beker met heet water en laat het even 
weken. Als de aangekoekte melk de stoomtuit verstopt, dan moet u deze met een 
naald schoonmaken. Maak de tuit A14 met een vochtige doek schoon, wrijf deze 
droog en monteer de tuit op het toebehoren A15.

DE OMKASTING SCHOONMAKEN
 ■ Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek en veeg het 

daarna grondig droog. 

KALKAANSLAG VERWIJDEREN
 ■ Het is nodig om regelmatig kalkaanslag te verwijderen. Kalkaanslag kan een 

negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de koffie en de levensduur van 
het apparaat.

 ■ Als het apparaat dagelijks wordt gebruikt, bevelen we aan om als volgt de 
kalkaanslag te verwijderen:

 –  eenmaal per maand voor gebieden met hard en zeer hard water; 
 –  eenmaal elke 2 tot 3 maanden voor gebieden met zacht en middelhard 

water; 
 ■ Om kalkaanslag te verwijderen, gebruikt u een oplossing van 8% witte azijn en 

water (aanbevolen verdunningsverhouding 1:2). In plaats van water en azijn kunt 
u ook citroenzuur of ontkalker, bestemd voor espressomachines, gebruiken. De 
aanbevolen dosering voor citroenzuur is 2 theelepels per 0,5  liter water. Volg de 
instructies op de verpakking.

 ■ Vul het waterreservoir A11 met de oplossing, tot de markering Maximum. Sluit het 
netsnoer van het apparaat aan op een stopcontact. Bevestig de filterhouder A7 
op de brouwkop A6. Plaats een voldoende grote bak onder de brouwkop A6 en 
de tuit A14. Laat het merendeel van de oplossing door de brouwkop A6 stromen 
en de rest door de tuit A14. 

 ■ Na gebruik van de oplossing, spoel het waterreservoir A11 met schoon water en 
laat het schoon water 1x tot 2x door het apparaat stromen.

Opgelet:
Controleer regelmatig het waterpeil in het waterreservoir 
A11 en in de lekbak A9.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Nominaal spanningsbereik ..............................................................................................220−240 V 
Nominale frequentie .....................................................................................................................50 Hz
Nominaal ingangsvermogen .....................................................................................960–1 140 W
Geluidsniveau ............................................................................................................................ 75 dB(A)

Het aangegeven geluidsemissieniveau van het apparaat is 75 dB(A), dit 
vertegenwoordigt een geluidsvermogenniveau A  t.o.v. een referentie 
geluidsvermogenniveau van 1 pW. 

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en technische specificaties te wijzigen.
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INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN GEBRUIKTE 
VERPAKKINGSMATERIALEN
Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt in uw 
gemeente.

RECYCLING VAN GEBRUIKT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 
APPARATEN

Dit symbool op de producten en/of begeleidende documenten 
betekent dat de gebruikte elektrische en elektronische producten 
niet samen met het algemeen huisvuil mogen worden afgevoerd. 
Voor een correcte afvoer, hergebruik en recycling, deze apparatuur 
inleveren bij een inzamelpunt. Alternatief, kunt u in sommige landen 
van de Europese Unie of andere Europese landen uw apparaten 
terugbrengen naar de lokale leverancier als u  een vergelijkbaar 
nieuw apparaat koopt.

Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke hulpbronnen te 
sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke 
gezondheid, die zouden kunnen ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. 
Vraag bij uw lokale autoriteiten of inzamelpunten om meer informatie.
Voor het onjuist aanbieden van dit afval kunnen sancties opgelegd worden in 
overeenstemming met de nationale wetgeving.
Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie
Wilt u elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij uw verkoper of 
leverancier om meer informatie.
Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product recyclen, vraag dan de 
meer informatie over het correct recyclen bij uw gemeente of uw verkoper.

Dit product voldoet aan alle van toepassing zijnde fundamentele eisen 
van EU-richtlijnen.


