WEKELIJKSE REINIGING VAN BREWER CF 3140

stap 1: Ontgrendel en open de deur.
Het spoelmenu verschijnt op het scherm.

stap 6: Leeg de opvangbak na het eindigen van de
reinigingscyclus.

stap 2: Sluit en vergrendel de deur.
Het spoelmenu blijft zichtbaar.

stap 7: Verlaat het spoelmenu door op de knop
TERUG te drukken.

stap 8: Neem een consumptie met gemalen
bonen om te testen of de espressobrewer weer
correct functioneert.

De reinigingscyclus duurt enkele minuten.

stap 3: Plaats een opvangbak onder de
uitloop voor koffie- en instantconsumpties.
LET OP: Houd uw handen uit de buurt van
de uitloop tijdens het spoelen. Contact
met heet water uit de uitloop veroorzaakt
brandwonden.

stap 4: Start in het spoelmenu de
reinigingscyclus van de espressobrewer en volg de
aanwijzingen op het scherm.

stap 5: Op 2/3 van de reinigingscyclus, is er een piep
en de vraag een reinigingstablet in te werpen. Open de
deur en werp de tablet boven in de espressobrewer.
Sluit de deur en volg de aanwijzingen op het scherm.

WEKELIJKSE REINIGING VAN MIXERS CF 3140
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DAGELIJKS SPOELEN VAN BREWER EN MIXERS CF 3140

stap 1: Ontgrendel en open de deur.
Het spoelmenu verschijnt op het scherm.

stap 6: Leeg de opvangbak.

stap 2: Sluit en vergrendel de deur.
Het spoelmenu blijft zichtbaar.

stap 7: Verlaat het spoelmenu door op de knop
TERUG te drukken.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van
de uitloop tijdens het spoelen. Contact
met heet water uit de uitloop veroorzaakt
brandwonden.

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

stap 4: Start in het spoelmenu het spoelprogramma van de brewer. Wacht tot het spoelprogramma
is afgelopen en de knop weer zichtbaar is.

stap 5: Start in het spoelmenu het spoelprogramma
van alle mixers. 1234
Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen en de
knop weer zwart is.

