REINIGINGSINSTRUCTIE REDBEANS BEANMACHINE XL

Dagelijkse reiniging
1. Vul de koffiebonencontainer bij.
2. Haal de melk- en cacaotopping containers uit de machine en
vul deze bij. Plaats vervolgens de containers terug.
Plaats de gele sleutel rechts bovenin de machine.
3. Plaats een bakje van ongeveer 1,5 liter onder de koffie uitloop.
4. Start de dagelijkse reiniging met *01* en volg de instructies op
het display.
Ga ná het reinigingsprogramma door met de onderstaande stappen.
5. Leeg de koffiedik afvalbak rechts onderin de machine en spoel deze om.
6. Leeg de water residubak onderin de machine.
7. Na het programma is de teller van de koffiedik afvalbak automatisch gereset.
8. Druk twee keer op de koffieknop op de deur om het reinigingsproces af te sluiten.
De dagelijkse reiniging is nu uitgevoerd.
NB: Indien de koffiedik afvalbak buiten de dagelijkse reiniging om wordt geleegd, dan
dient de teller altijd op nul gezet te worden. Plaats hiervoor het gele sleuteltje rechts
bovenin de machine en toets de code *06* in aan de binnenkant van de deur.

Zie ommezijde van dit blad voor de wekelijkse reinigingsinstructie.
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REINIGINGSINSTRUCTIE REDBEANS BEANMACHINE XL

Wekelijkse reiniging
1. Vul de koffiebonencontainer bij.
2. Haal de melk- en cacaotopping containers uit de machine en vul deze bij.
3. Haal de twee glijbanen van de containers los en maak deze schoon.
4. Maak de omgeving van de containers goed schoon en plaats de containers met
glijbanen terug.
5. Maak de zwarte mixerbeker met de klem los en haal deze uit de machine.
6. Haal de grijze slang naar de koffie uitloop los van de mixerbeker.
7. Leg beide in een bak met lauw water en laat dit enkele uren staan.
8. Reinig goed de hoekjes en kiertjes van de machine met een kwast.
9. Neem de binnenkant en bodem van de machine af met een vochtige doek.
10. Plaats de reserve-onderdelen uit de reinigingskit in de machine.
11. Plaats alle onderdelen terug in de machine en controleer of alles goed vastzit.
12. Doe vervolgens de gereinigde onderdelen uit de bak met lauw water droog
in de reinigingskit. Gebruik deze onderdelen bij de volgende wekelijkse reiniging.
Plaats de gele sleutel links bovenin de machine.
13. Plaats een bakje van ongeveer 1,5 liter onder de koffie uitloop.
14. Start de wekelijkse reiniging met *02* en volg de instructies op het display.
15. Deponeer een tablet in het zethuis als de machine erom vraagt.
16. Bevestig met de koffietoets om verder te gaan met de reiniging.
Ga ná het reinigingsprogramma door met de onderstaande stappen.
17. Leeg de water residubak links onderin de machine.
18. Leeg de koffiedik afvalbak rechts onderin de machine en maak deze schoon.
19. Na het programma is de teller van de koffiedik afvalbak automatisch gereset.
20. Druk twee keer op de koffieknop op de deur om het reinigingsproces af te sluiten.
De wekelijkse reiniging is nu uitgevoerd.
NB: Indien de koffiedik afvalbak buiten de dagelijkse reiniging om wordt geleegd, dan
dient de teller altijd op nul gezet te worden. Plaats hiervoor het gele sleuteltje rechts
bovenin de machine en toets de code *06* in aan de binnenkant van de deur.
Zie ommezijde van dit blad voor de dagelijkse reinigingsinstructie.
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