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Veiligheids waarschuwing 

1. Deze verkoop machine bevat bewegende delen en gebruikt een zeer warm water, die beide kunnen schade 
veroorzaken.  De automaat moet worden uitgeschakeld voordat elke activiteit voor het los nemen van systemen 
en of onderdelen wordt gestart. 

2. Onderhoud van de machine mag alleen worden uitgevoerd door geschoold personeel die zich volledig bewust 
van de gevaren en die taken voorzorgs- maatregelen hebben genomen. 

3. Elektrische voedings met 230 Volt leidingen in deze machine bevinden zich links en ter rechter zijde van de boiler 
en verlicht-deur paneel. Onderhouds personeel moeten ervoor zorgen dat de machine geïsoleerd van de 
elektrische voeding leidingen is voordat u een van deze items verwijdert. 

4. Vervanging van deze leidingen vereist speciale hulp middelen.  Als een van deze kabels beschadigd raakt, moet 
een erkende onderhouds monteur deze vervangen. 

5. DIT TOESTEL MOET OP EEN GEAARDE ELEKTRISCHE AANSLUITING ZIJN AANGESLOTEN. 

6. Zorg ervoor da de aansluiting op het waterleidingnet geschied volgens de ter plaatse geldende regels. 

7. Zorg ervoor dat de elektrische en wateraansluitingen altijd bereikbaar en afsluitbaar zijn. 

8. Deze drankenautomaat is ontworpen voor binnenhuis gebruik, in een omgeving met een temperatuur tussen 0ºC 
en 40°C.  Deze automaat moet zich binnen 1.5 meter van elektrische en wateraansluitingen bevinden. Tussen de 
achterwand en de muur moet 40 mm. ruimte vrij blijven voor ventilatie. Indien deze automaat met de rechterzijde 
bij een muur geplaatst wordt dient er 400 mm ruimte te zijn voor het openen van de deur. 

9. Wanneer deze automaat moet worden verplaatst dient dit met voldoende personen te worden gedaan. 

10. Het boilerwater kan een temperatuur van 95 °C bereiken. Voor het demonteren dient deze eerst te worden 
afgetapt en af te koelen. 

11. Jonge kinderen en hulpbehoevende mogen niet ongecontroleerd gebruik maken van deze automaat en moeten 
eerst van de risico´s op de hoogte worden gesteld. 

12.  

Vorst waarschuwing 

Deze automaat moet worden beschermt tegen vorst. 

Heet water waarschuwing 

Pas Op! Bij gebruik van de douchekop komt er water vrij dat heet is en 
brandwonden kan veroorzaken. 
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Doorspoelen van de automaat 

Spoel elke dag de automaat door. 

Doorspoelen van de mixers: 

(1) Open de automaat volgens de instructies en zorg dat de automaat is ingeschakeld. 

(2) Druk op de “flush” toets. De automaat spoelt alle mixersystemen door met heet water. 

(3) Herhaal dit indien nodig. 

(4) Nadat het spoelprogramma voltooid is, is de automaat gebruiksklaar. 

 
Doorspoelen van de Brewer(s): 

(1) Open de automaat volgens de instructies en zorg dat de automaat is ingeschakeld. 

(2) Zorg ervoor dat handen en losse kleding niet tussen bewegende delen van de brewer terecht kunnen komen. 

(3) Druk op de “brewer flush” toets. De automaat spoelt de brewer(s) door met heet water. 

(4) Herhaal dit indien nodig. 

(5) Nadat het spoelprogramma voltooid is, is de automaat gebruiksklaar. 
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Reinigen van de mixersystemen 

(1) Open de deur en schakel de automaat UIT. 

(2) Voordat een mixunit A verwijderd kan worden dient eerst de canister tuit op zij te worden bewogen. Pas hierna 
kan de mixunit A uit de houder geklikt worden. 

 
 

A 

 
 

(3) Eenmaal losgenomen kan de mixunit worden gereinigd. 

 
 

(4) Verwijder.mixervin B 

(5) Verwijder afdichting C en reinig ring D. 

(6) Controleer of afdichtingen niet beschadigd zijn. Vervang deze indien nodig. 

(7) Reinig alle onderdelen met schoon water en droog deze 

(8) Plaats de onderdelen terug en let bij het terugplaatsen van de mixervin op de platte 
zijdeC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) Bij het terugplaatsen van de mixbeker dient er goed op gelet te worden dan verbinding E goed ingeklikt is. 

(10) Wanneer alle mixer zijn teruggeplaatst moet de automaat aangezet worden, dienen alle mixers te worden 
doorgespoeld en gecontroleerd of deze niet lekken. 

 

B 

 

C 

D 

 

E 
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Reinigen van de thee brewer 
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(1) Open de deur en schakel de automaat UIT. 

(2) Draai de theecanister doseertuit omhoog om morsen te voorkomen 

(3) Verwijder beschermplaat  door deze op te tillen en naar u toe te trekken. 

(4) Verwijder kniestuk , door deze voorzichtig naar u toe te trekken. 

(5) Beweeg handel omhoog  om brewer te ontgrendelen. 

(6) Beweeg voorzichtig de brewer  naar u toe en neem het uit de 
automaat. 

(7) Verwijder mengbeker . 

(8) Verwijder brewer cylinder  door deze omhoog te bewegen en naar u 
toe te halen. 

 
 

 

 
 
(9) Reinig brewer en cylinder met schoonwater.  

 

3 
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Terugplaatsen van de thee brewer  

(1) Plaats brewer cylinder terug. 

(2) Plaats de mengbeker terug. 

(3) Plaats de theebrewer voorzichtig terug. Forceer dit niet. 

(4) Vergrendel de theebrewer met handel  in de horizontale positie; Let hierbij op dat alle delen op de juiste plaats 
zitten. 

(5) Plaats beschermkap  terug en plaats kniestuk terug, als laatste plaats mengkom  terug. 

(6) Draai de canisteruitgifte tuit terug in juiste positie. 

(7) Schakel de automaat weer aan en let hierbij op dat handen en kledingstukken niet tussen bewegende delen 
kunnen raken. 

(8) Sluit de deur en wacht tot de automaat reset is. 

(9) Neem een thee consumptive en controleer of alle goed functioneerd.. 
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Reinigen van de koffie brewer 

WAARSCHUWING 
 
HOUD AFSTAND BIJ WERKENDE BREWER. 

 
(1) Open de deur en schakel de automaat uit. 

 

(2) Draai de uitgiftetuit van de canister omhoog om morsen te voorkomen. 

 

(3) Verwijder de koffiebrewer uitlaatslang . 

 

(4) Verwijder de beschermkap , door deze op te tillen en naar u toe te 
bewegen.  

(5) Trek handel  van spindel , door hier krachtig aan te trekken zoals      

     aangegeven. 

 

2 

1 
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(5) Til de brewer-clips met nummer  en  in de richting als aangeven, om 

brewer te ontgrendelen. 

 
(6) Verwijder brewer-deel  van de automaat door het voorzichtig in de 

richting te bewegen zoals aangeven 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Verwijder de condensbus 
en de brewer kamer  
door naar u toe te trekken. 

 
(8) Hierna kan de condensbus 

losgenomen worden van 
de brewerkamer. 

 
(9) Reinig de brewer met 

schoon water. 
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A 

Terugplaatsen van de koffie brewer 

(1) Open de automaat en schakel deze uit. 

(2) Plaats de condensbus terug op de brewerkamer , en plaats deze unit terug in de automaat. 

(3) Plaats brewerdeel  terug in de automaat. 

(4) Gebruik de clips  en  om de brewer te vergrendelen. 

(5) Duw krachtig deel  op  spindel . 

(6) Plaats kap terug. 

(7) Plaats slang terug.Draai de canister-uitlooptuit terug in positie. 

(8) Verzeker u er van dat alle delen terug geplaatst zijn en schakel de automaat aan. 

(9) Sluit de deur.Nadat de automaat reset is, neem een test drank.. 

 

 

Vervangen of terugplaatsen van de filterband  

 
 

(1) Span met vier vingers en dui mom bandhouder zoals aangegeven op 
tekening A. 

(2) Met de rollen samen geknepen duw en draai de rode handel  in positie 
B.    

(3) Met de rollen in de geblokkeerde positive, kan de band worden 
losgenomen.  

(4) De bandhouder en band kunnen in de geblokkeerde positie worden 
gereinigd. Een nieuwe of schone band moet na ongeveer 2000 
consumpties weer worden gereinigd. 

(5) Wee ser zeker van dat de schone of vervangen band vrij over de rollen 
loopt. 

(6) Hierna kan de vergrendelingshandel 1 ontgrendeld worden. 

 

B 

1 
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Reinigen van het afzuigsysteem 

(1) Open de deur en schakel de automaat uit. 

(2) Draai alle canister-uitlooptuiten omhoog. 

(3) Neem alle canisters uit de automaat. 

 
 

(4) Reinig de bodumplaat en de afschermplaat. 

(5) Plaats de afschermplaat en de canisters terug in de automaat.  

(6) Draai alle canister-uitlooptuiten in de juiste positie terug. 

(7) Scakel de automaat aan en activeer het spoelprogramma. 



 

 

NOTES: 
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