Korte Instructiekaart La Cimbali S39 en S39TE

Op vooraf ingestelde tijden zal de koffiemachine
(eenmaal per 24-uur) om een verplichte uitgebreide
reiniging vragen. Deze tijden worden in overleg met u en
onze technische dienst ingesteld
(doorgaans op einde werkdag).
Het is erg belangrijk dat u de volgende spoelinstructie
dan nauwgezet uitvoert en enkel en alleen met de door
Miko geleverde reinigingsmiddelen. Voor de Cimbali
mogen enkel de originele Cimbali reinigingstabletten
worden gebruikt.
Andere reinigingstabletten zijn te hard en zullen de
zetgroep beschadigen.

Draai iedere ochtend even de
stoomkraan open om te resetten
Pas op voor heet stoom

Vul de bonen tot 1cm
onder de rand (niet aanduwen)

Leeg de drasbak als dit
aangegeven wordt in het display

Reinigen koffiegroep in combinatie met melkreiniging

Op vooraf ingestelde tijden
geeft de machine aan
"Reinigen groep"

Open het decafé-schuifje
boven op de machine

Alle enkele keuzetoetsen gaan
knipperen, bedien deze niet!!

Haal de reinigingstablet uit de
verpakking en laat deze rustig
in de schacht vallen

Ga twee keer voorzichtig met de
borstel door de schacht

Sluit het decafé-schuifje volledig
(verwijder evt. vuil rondom)

Haal de melkslang uit de melk en
opening koelkast, sluit deze aan
op het spoelbakje

Plaats de SCHONE melkspoelbak
op de juiste wijze onder de uitloop
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Doseer 50ml* Alca 500
*Doseer 100ml als
de koeler onder de machine staat
Ga verder op de achterzijde

Korte Instructiekaart La Cimbali S39 en S39TE

Houd de koffiespoeltoets minimaal
3 sec ingedrukt totdat melding
"Reiniging groep" verschijnt

Houd de melk-spoeltoets 3sec
ingedrukt. Machine vraagt
"uitvoeren melkreiniging?"

Zorg dat het foffiewater tijdens
reinigen niet in de spoelbak van
de melk loopt

Let op!
Het spoelwater kan warm zijn

De reiniging duurt 15 minuten
Bevestig dit door op OK te
drukken, het reinigen is gestart

Na afloop is de machine gebruiksklaar

en is zichtbaar dmv een tijdsbalk

Schuif de chromen kap van
de uitloop er voorzichtig af

Maak de zwarte onderkap los dmv
de twee schroeven los te draaien

Maak de beschermkappen, uitloop
en het rubber schoon met een
zachte doek en warm water

Verwijder voorzichtig het lekblad

Schuif de uitloop omhoog

Verwijder het platte opvangbakje

Wekelijkse reiniging

Maak alles schoon met een
zachte doek en warm water

Verwijder rondom de machine alle
koffieresten en vuil met een zachte
kwast. Monteer alle onderdelen in
omgekeerde volgorde en poets de
machine na met een zachte doek
om de buitenzijde te reinigen

Kijk voor overige informatie op http://www.mikocoffee.com/nl/service/
Bij storingen, bel altijd direct naar onze technische dienst Tel: 040-201 9407 (voorkeuze 1)
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