
 

stap 1: Ontgrendel en open de deur.

DAGELIJKS SPOELEN VAN MIXERS CF 1190

stap 2: Neem de afvalvloeistofemmer uit de 
machine.

stap 3: Verwijder de lekbak uit de deur van de 
machine.

stap 6: Zet voor het spoelen de 
afvalvloeistofemmer een stukje naar voren.

stap 4: Reinig alle uitgenomen onderdelen.

stap 5: Plaats alle onderdelen terug.

stap 11: Sluit de deur. 

stap 8: Wacht tot het automatische spoelen is 
afgelopen. 

stap 10: Druk op de knop ESC zodra de machine 
dit aangeeft om het spoelen te beëindigen.

stap 9: Leeg na het spoelen de 
afvalvloeistofemmer en zet deze op de juiste plek.

stap 7: Druk op de knop naast de tekst: SPOELEN 
aan de binnenkant van de deur voor het spoelen 
van de mixers.    

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

met heet water uit de uitloop veroorzaakt 
brandwonden.

De spoelcyclus duurt enkele minuten. 



stap 1: Ontgrendel en open de deur.

stap 2: Neem alle mixeronderdelen uit de 
machine.

WEKELIJKSE REINIGING VAN MIXERS CF 1190

stap 3: Neem de afvalvloeistofemmer uit de 
machine.

stap 5: Reinig alle uitgenomen onderdelen met 
heet water en borstel ze schoon.

stap 4: Verwijder de lekbak uit de deur van de 
machine.

stap 6: Zorg ervoor dat alle onderdelen weer 
droog zijn voordat u ze terugplaatst. Of maak 
gebruik van de schone reserveonderdelen uit de 
hygiëne kit.

stap 7: Plaats alle onderdelen terug.

stap 8: Zet voor het spoelen de afvalbak en de 
afvalvloeistofemmer een stukje naar voren.

stap 10: Sluit de deur en neem een consumptie 
om te testen of de machine correct functioneert.

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

met heet water uit de uitloop veroorzaakt 
brandwonden.

De reinigingscyclus duurt enkele minuten.

stap 9: Druk op de knop naast de tekst: SPOELEN 
aan de binnenkant van de deur voor het spoelen 
van de mixers. Wacht tot het automatisch spoelen 
is afgelopen. 


