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D a g e l i j k s o n d e r h o u dNESCAFÉ Fido
Dagelijks: Spoelen van de mixers
1. Ontgrendel en open de deur. 

Het Spoelmenu verschijnt op het scherm.
2. Sluit en vergrendel de deur weer.

Het Spoelmenu blijft actief.
3. Plaats een opvangbak onder de uitloop 

voor koffie- en instant consumpties. 
Klap eventueel het bekerrooster omhoog.

4.Start in het Spoelmenu het
spoelprogramma van alle mixers.

5. Wacht tot het spoelprogramma is afgelopen
en de knop weer zichtbaar is.  

6. Leeg de opvangbak.

Lekbak legen
Als de lekbak vol is, geeft de machine een 
melding op het scherm:

Doe dan het volgende:
1. Neem de lekbak voorzichtig uit de machine. 

2. Neem het rooster van de lekbak. 

3. Leeg de lekbak.
4. Plaats het rooster terug in de lekbak.

5. Plaats de lekbak terug in de machine en druk op de
terug knop op het scherm.

Reinig de lekbak nooit in een vaatwasmachine 
aangezien dit de lak kan beschadigen.
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Wekelijks onderhoud

Uitnemen en reinigen van de mixeronderdelen 

1. Ontgrendel en open de deur.
2. Open de boven klep.
3. Haal één voor één de canisters voor 

instant ingrediënten uit de machine.

Draai elke keer de uitloop omhoog. Dit 
voorkomt morsen van het ingrediënt.

5. Draai de grijze mixerplaat tegen de klok in
totdat deze blokkeert.

6. Trek het mixerhuis met afzuighuis los van
de mixerplaat en de watertoevoer.

7. Neem het afzuighuis los van het mixerhuis.

4. Maak de uitloopslang los en verwijder 
de houder.

9. Reinig alle uitgenomen onderdelen met
heet water en borstel ze schoon.

10. Zorg ervoor dat alle onderdelen weer 
droog zijn voordat u ze terugplaatst.

11. Plaats alle onderdelen in omgekeerde 
volgorde terug.
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7. Neem de afzuiglade uit de automaat.
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Activeer na het terugplaatsen van de onderdelen
het spoelprogramma en controleer op lekkage bij
de mixers.
Plaats een opvangbak onder de uitlopen en druk 
op Reinig alle mixers in het spoelmenu.

Druk na afloop van het spoelen op Terug om 
terug te keren naar het beginscherm.


