
Snel en eenvoudig reinigen
De dagsluit reiniging duurt 10 minuten en doet de 
machine helemaal zelf zodra je op start hebt gedrukt. Je 
hoeft niet te wachten!

1. zorg dat de schoon watertank vol is
2. zorg dat de vuilwatertank leeg is
3. druk kort op ‘de 3 streepjes’ beeld links boven
4. druk ‘spoelen’ in tot je pop-up krijgt (rechtsboven)
5. kies voor ‘ja’ om reiniging te starten

Duurzaamheid: je machine gaat automatisch in eco-
modus tot de volgende ochtend. Maak tijdens machine 
reiniging de koeling van binnen goed schoon, doe de 
melkbakken, deksels en pitchers in de vaatwasser.

Controleer dat de uitgiftekop ook schoon blijft van melk 
en koffie resten door tijdens gebruik regelmatig met een 
schone doek deze schoon te maken.

Product toetsen Alle toetsen werken als start/stop 
knop. Om een product te bereiden druk je de toets 
van je keuze en de espresso machine begint direct 
met de bereiding. Stoppen? druk op dezelfde toets. 

Verhogen/verlagen uitgifte kop Dit doe je door 
met twee vingers de beiden zijden vast te pakken en 
de uitgiftekop met zachte druk naar boven of naar 
beneden te schuiven.

Koppenwarmer Warme koffie producten in koud 
servies maakt het product 20 graden kouder. Dat is 
zonde! Zet je servies op het vrije gedeelte bovenop 
de espresso machine.  

Verse ingredienten (bonen en melk) Iedere dag 
starten met verse ingrediënten zorgt dat je de beste 
koffies aan je gasten kunt serveren. 

Bonen Vul tijdig bonen in beiden bonenhouders 
bij. Doe dit zorgvuldig. Iets anders bij de bonen dan 
bonen blokkeert de espresso machine en je hebt 
geen koffies voor je gasten. 

Melk Zorg dat je voldoende koude melkvoorraad 
hebt (3-5 graden celsius) waarmee je kunt werken. 
Is de melkcontainer leeg, maak deze dan eerst goed 
schoon voordat je nieuwe melk bijvult. Zo voorkom 
je eiwit bacterie groei -> onhygiënisch en schadelijk. 

Decaf Druk eerst op de decaf button, kies vervolg je 
product en volg instructie op scherm. 

INFO meldingen Zie je een gele driehoek in 
je display verschijnen? Raak deze aan en volg 
de instructie. Kom je er niet uit, ga niet verder, 
maar bel onze service lijn en voorkom schade. 

Machine te lang zonder water - pomp probleem 
Pomp werkt correct als rode schakelaar op ON staat 
en ook de pomp brandt met een blauw/groen lampje. 
Iets anders is een probleem...
Geel lampje  er is te weinig water en de pomp probeert 
meer water aan te zuigen –> stop alle producten en 
vul eerst de watertank bij om schade te voorkomen
Rood lampje er is te lang geen water door de pomp 
gelopen en de pomp heeft zichzelf uitgeschakeld. 
1.  Stop alle producten. 
2.  Zet de pomp uit: rode schakelaar op OFF. 
3. Vul de schoonwatertank met vers drinkwater en 
hang de slang helemaal in deze volle tank. 
4. Zet de pomp aan: rode schakelaar op ON. Je hoort 
een brommend geluid en de waterpomp gaat zowel 
blauw als groen knipperen. Druk tegelijkertijd 4x thee 
water. Herhaal het heet water tappen tot de flow weer 
normaal is en je een gevulde kop thee water hebt. 
Gemiddeld is dit in 4x tappen weer ok.
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               Toch nog iets samen overleggen of vragen? Bel ons 365 dagen per week en 24/7 op 0703472323.  
              Je krijgt altiijd een service professional aan de lijn die je graag helpt. We kijken dan direct live mee in de machine. 
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sleuteltje:          gebruik wanneer service support aan de telefoon
blauwe i:            machine informatie
hand + doekje:  Covid scherm reinigng
groene cirkel:    standby modus
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Beste start van de dag
Om een goede dag te hebben met lekkere thee en 
koffie is het belangrijk om goed te starten.

1. Controleer de schoon water- en vuilwatertank.
2. Zorg dat de schoon water tank gevuld is met 

vers en schoon drinkwater.
3. Hang drinkwater slang goed in schoonwatertank.
4. Zorg dat de vuilwatertank leeg is.
5. Hang de afvoer slang goed in vuilwatertank.
6. Vul beiden bonenhouders bij met juiste bonen.
7. Zet de voorgekoelde melk in de koeling en hang 

de melkslangen in de melk. Gebruik altijd de 7 
liter melkbak en hang nooit de melkslang in een 
pak met melk (geeft problemen).

8. Controleer of de residulade leeg en schoon is, 
er kan nog water in zitten van de reiniging van 
afgelopen sluiting, gooi dit weg en plaats residu 
lade terug in de espresso machine.

9. je kunt koffies bereiden voor je gasten.

Operationeel gebruik
Controleer tijdens het bereiden van je koffie en thee 
regelmatig de espresso machine en de techniek in het 
mobiele meubel, zo voorkom je storingen.

1. Zorg dat de schoon water tank gevuld blijft met 
drinkwater en dus de espresso machine niet 
droog komt te staan. Na bijvullen altijd 4x thee 
zetten om lucht uit leidingen te pompen.

2. Zorg dat de vuilwatertank tijdig geleegd wordt 
en dus niet overloopt.

3. Vul bonen en koude melk (4 graden) bij.
4. Leeg residulade als machine hier om vraagt.
5. Zie je de gele waarschuwingsdriehoek? Deze 

altijd lezen en direct opvolgen. Bel ons als je de 
instructie niet begrijpt, we helpen je graag. 

Dag sluiting - reiniging uitvoeren
Aan het koffies maken klaar is, maak je de espresso 
machine schoon. Volg de instructie op de andere kant 
in combinatie met het espresso machine scherm.

Bel 24/7/365 de servicelijn 070 3472323

Espresso machine + mobiele techniek
A.  stroom en water verdeling: 1x 380V/16A
B.  koeling met 7 liter melkbak - vullen met melk
C.  schoon en vuilwatertank
D.  lekbak en residu lade (koffiepucks)
E.  touchscreen bediening: thee, koffie, stoom
F.   koppenwarmer (alleen voor servies)
G.  top (L->R: koffiebonen, espressobonen, decaf 
      maling, voorraad reinigingsballen, volg instructie
H.  zwenkwielen, alleen FlexCafé mag verplaatsen!

Watertank bijgevuld tip
Zorg dat je altijd een goed gevulde drinkwater tank 
hebt. Geen water is geen koffie! 

Pomp schakelaar, deze is aan als de knop op ON staat 
Waterpomp: Knipperend groen – de machine is klaar 
voor gebruik er is voldoende waterdruk. 
Groen en blauw lampjes samen aan – er wordt een 
koffie product bereidt. 

Sputterende koffie en thee. Heb je de watertank 
bijgevuld? maar er komt geen koffie of thee uit? 
Dan zit er lucht in de leidingen. Zie andere zijde voor 
oplossen van dit probleem.
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slang uiteinde laten zitten, 
zonder deze tuut kun je geen 
melk dranken maken....
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1. stoompijp opzij
2. lekbak omhoog
3. residu uitschuiven
4. leeg gooien koffie pucks
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