
stap 3: Plaats een opvangbak onder de uitloop 
voor koffie- en instantconsumpties.

stap 4: Start het spoelen van de mixers door 
tegelijktijdig S en L op het scherm vast te houden.

stap 5: Wacht tot het spoelen is afgelopen.

stap 1: Neem de lekbak uit de machine. Leeg en 
reinig de lekbak met heet water.

stap 2: Plaats de lekbak weer terug.
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stap 6: Leeg de opvangbak.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van 
de uitloop tijdens het spoelen. Contact 

met heet water uit de uitloop veroorzaakt 
brandwonden.



WEKELIJKSE REINIGING VAN MIXERS CF 3140
Voor de wekelijkse reiniging van de mixers, afvalbak en lekbak verwijzen wij u naar de uitgebreide

handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 20, 21, 22, 23 en 24

stap 6: Als alle onderdelen zijn terug ge-
plaatst Sluit en vergrendeld u de deur. 

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van 
de uitloop tijdens het spoelen. Contact 

met heet water uit de uitloop veroorzaakt 
brandwonden.

WEKELIJKSE REINIGING VAN MIXER Bolero 11 
Voor de wekelijkse reiniging van de mixers en lekbak verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw 

koffieautomaat. Pagina 9, 10, 11 en 12.

stap 2: Sluit de “gele” schuiven van de 
canisteruitlopen.

stap 3: Draai de bevestigingsring tegen de 
wijzers van de klok in. 

stap 4: Verwijder de mengkommen.

stap 5: Neem de lekbak uit de machine.
Leeg en reinig de lekbak met heet water.

stap 6: Reinig alle uitgenomen onderdelen met 
heet water en borstel ze schoon.

stap 7: Zorg ervoor dat alle onderdelen weer 
droog zijn voordat u ze terugplaatst. Of maak 
gebruik van de schone reserveonderdelen uit de 
hygiëne kit.

stap 8: Open de “gele” schuiven van de 
canisteruitlopen.

stap 9: Sluit de deur en vergrendel de deur. 

stap 10: Plaats een opvangbak onder de uitloop 
voor koffie- en instantconsumpties.

stap 11: Start het spoelen van de mixers door 
tegelijktijdig S en L op het scherm vast te houden.

stap 12: Wacht tot het spoelen is afgelopen en 
eeg de opvangbak.

stap 1: Ontgrendel en open de deur.


