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beschikbaar is voor het bedieningspersoneel.
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2. Beschrijving
Deze machine is een koffie-volautomaat voor het
afgeven van koffie en koffie-melkproducten voor een
dagelijkse behoefte van tot 150 producten. In totaal
kunnen worden afgegeven:
– Koffie
– Melkschuim
– Mengproducten van de b.g. componenten
– Heet water
– Stoom

De capaciteit per uur bedraagt bij ...
– Koffie ca. 150 kopjes per uur (bij dubbelproduct

espresso), afhankelijk van de drank en de grootte
van het vat

– Heet water ca. 25 liter per uur.

Deze machine beschikt over een volautomatisch
reinigingsprogramma voor de koffie- en melkmodule.
De behuizing bestaat uit roestvrij staal en
hoogwaardige kunststof. De conceptie van deze
machine maakt de naleving van de plichten van de
exploitant uit de ...
– HACCP-hygiënerichtlijnen
– voorschriften ter preventie van ongevallen voor de

elektrische veiligheid in de industrie mogelijk.

3. Gebruiksdoeleinde
Deze machine is voorzien ...
– voor de bediening door geschoold personeel in

de gastronomie
– voor het onder toezicht staande ZB-bedrijf in

ZB-shops en ontbijtgelegenheden
– voor plaatsvaste opstelling in droge, gesloten

ruimtes
– voor naar keuze vaste wateraansluiting of

drukloos bedrijf via jerrycans voor vers water en
afvalwater.

Deze machine is niet voorzien voor het gebruik ...
– in omgevingen met hoge luchtvochtigheid (b.v.

omgevingen met stoomwolken) of in de open lucht
– aan boord van voertuigen of in mobiele ruimtes

(gelieve na te vragen bij de fabrikant)

4. Technische gegevens

4.a Bedrijfsgegevens
Capaciteit per uur ................ : 25 ltr. heet water
Toegel. omgevingstem-
peratuur............................... : +5...30° C
Toegel. luchtvochtigheid ...... : < 80%
Geluidsniveau ..................... : < 70 dB(A)

4.b Gegevens van het apparaat
Afmetingen (BxDxH)............ : 430 x 500 x 590 mm
Gewicht ............................... : 48 kg
Voorraad koffiebonen .......... : 1x / 2x 650 gr
Capaciteit schuiflade voor
koffiedik............................... : voor 25 - 30 porties

4.c Aansluitingen
Spanningsvoeding............... : 230 V / 50 Hz
Krachtontneming ................. : 2,8 kW max.
Beveiliging op de plaats
van installatie ...................... : 16 A vereist
Aansluiting .......................... : netkabel 1,5 m met

randaardenetstekker
Verswateraansluiting ........... : R 3/4” A – DN 10

Uitwendige
schroefdraad

Verswaterdruk ..................... : min. 2,0 bar (200 kPa)
(dynamisch) bij ca.
3 ltr./min., bij meer dan
6 bar (600 kPa) is een
drukverminderaar
vereist

Carbonaathardheid vers
water ................................... : 1° dKH – 5° dkH

> 3° dKH stabilisator
(Everpure-waterfilter)
vereist!
> 6° dKH ontziltings-
installatie (Brita
waterfilter) vereist!
< 1° dKH navragen bij
de fabrikant!

Afvoerwateraansluiting ........ : min. DN 25 - NW 1"

4.d Leverbaar toebehoren (optioneel)
Kopjesverwarmer ................ : bar-cube cw
Koelkast / Kopjesverwarmer : bar-cube mc-cw
Koelkast / Muntmechanisme: bar-cube mc MP
Koelkast / Kaartlezer ........... : bar-cube mc CR
Koffiedik uitwerpen .............. : uitwerp van de

container
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5. Installatie
De machine wordt opgesteld, geïnstalleerd en klaar
voor gebruik overhandigd door de klantendienst.

Laat veranderingen aan de installatie of
opstelling vanwege de daarmee gepaard gaande
gevaren alleen uitvoeren door de klantendienst.
Gebruik alleen de nieuwe meegeleverde
slangset, oude slangen mogen niet opnieuw
worden gebruikt. Gebruik altijd alleen
toebehoren, dat door de fabrikant voor deze
machine vrijgegeven of meegeleverd is. Anders
kan het zijn, dat veiligheid en bescherming van
de gezondheid niet meer gegarandeerd zijn.
Garandeer dat de in wat volgt opgesomde
voorwaarden vervuld zijn, voordat u de machine
gebruikt - het veilige en foutloze bedrijf is daarvan
afhankelijk!

5.a Voorwaarden aan de watertoevoer:
De wateraansluiting moet tijdens het bedrijf op
elk moment gemakkelijk kunnen worden
afgesloten (afsluitkraan) en voldoen aan de eisen
van EN 61770.
De waterleidingdruk moet min. 2,0 bar bedragen
(bij 3 ltr./min. dynamisch), mag echter max. 6 bar
niet overschrijden (houd rekening met evt.
dag-/nacht-drukschommelingen). Als de druk kan
stijgen boven 6 bar, dan moet er op de plaats van
installatie een drukverminderaar worden
ingebouwd.
De carbonaathardheid van het water moet
tussen 1...5 dKH liggen. Bij een waarde van ...
– > 3° dKH moet ervoor een stabilisator

(Everpure-waterfilter) geïnstalleerd worden
– > 6° dKH is een ontziltingsfilterinstallatie

(Brita-waterfilter) dwingend vereist
– < 1 dKH is overleg met de fabrikant vereist

(zacht water).
De werking van eventueel ervoor geïnstalleerde
waterfilters wordt bewaakt en deze moeten ten
laatste om de 12 maanden vernieuwd worden.
Een fijnfilter is in principe vereist.

5.b Voorwaarden aan de waterafvoer
De aansluiting mag alleen gebeuren aan een
vaste waterafvoer met geurafsluiting.
De aansluiting aan de waterafvoer moet
beschermd zijn tegen opstuwing en
terugstroming, om verontreinigingen in de
machine door terugstromend afvoerwater te
vermijden.
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5.c Bedrijf met jerrycans
Als uw machine niet aan het vers- en
afvalwatersysteem moet worden aangesloten, dan
kunt u deze ook inzetten met 2 jerrycans.

Steek de snelsteekkoppeling van de
verswaterslang op de aansluiting aan het deksel
van de jerrycan voor vers water.
U kunt deze verbindingen weer losmaken door
aan de snelsteekkoppeling gewoon de ring naar
achter te schuiven.
Steek de slang van de waterafvoer op de
aansluiting op het deksel van het waterafvoer-
reservoir.

Als u met jerrycans werkt:
Maak dagelijks beide jerrycans leeg! Laat geen
waterresten erin achter, ook in vers water treedt
snel kiemvorming op.
Neem bij het bedrijf met jerrycans eveneens de
grenswaarden in acht voor de carbonaat-
hardheid van het water! Eventueel moet de
voorraad vers water via het waterfilter (Brita) erin
worden gedaan.
Reinig de jerrycan voor vers water en de
omgeving van het deksel ervan vóór elk vullen
met een geurneutraal reinigingsmiddel (in de
handel verkrijgbaar afwasmiddel) - zo voorkomt u
dat er zich een "jerrycan-aroma" vormt. Vergeet
niet om vervolgens de resten van het
reinigingsmiddel grondig eruit te spoelen.
Reinig ook de tank voor het afvalwater dagelijks
met een normaal afwasmiddel. In het afvalwater
zitten organische reststoffen, die bij verblijf in de
jerrycan gedurende meerdere dagen een geur
ontwikkelen.
Reinig ook de vuilvanger in de toevoerslang
voor vers water - dit moet bij elk onderhoud van
de machine gebeuren, minstens eens per jaar.
Hiertoe draait u voor de dop eraf en spoelt de
zeefinzet uit.
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5.d Voorwaarden aan de elektrische aansluiting
– De voedingsspanning moet overeenstemmen

met de opgaven op het typeplaatje.
De toevoerleiding moet op de plaats van
installatie beveiligd zijn met een
FI-veiligheidsschakelaar (max. 30 mA).
Bij aansluiting via een netstekker moet tijdens
het bedrijf de contactdoos gemakkelijk
toegankelijk zijn, om in het geval van een fout
de stekker eruit te kunnen trekken.
Als het apparaat vast aangesloten wordt, dan
moet er een schakelaar met min. 3 mm
contactverbreking bij alpolige verbreking
voorzien worden op de plaats van installatie.

5.e Voorwaarden aan het personeel
– Instellen, reinigen en toebereiden van de

machine mogen alleen gebeuren door door de
installateur of de fabrikant geïnstrueerde
personen.

– Alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden
aan de machine mogen alleen worden uitgevoerd
door de klantendienst of door de fabrikant
geautoriseerde vakmensen.

– De machine bedienen (in het ZB- of
bedieningsbedrijf) mogen alleen personen, die
vertrouwd zijn met algemeen gebruikelijke
zorgvuldigheid in de omgang met hitte
genererende huishuidelijke apparaten. De
machine mag niet zonder toezicht of instructie
gebruikt worden door kinderen of door personen,
die op grond van hun fysieke, sensorische of
mentale bekwaamheden of hun onervarenheid of
onwetendheid niet in staat zijn om het apparaat
veilig te gebruiken.

5.f Voorwaarden aan de plaats van opstelling
De machine mag alleen in gesloten droge
ruimtes opgesteld en gebruikt worden, niet in de
open lucht! Vocht en
temperatuurschommelingen kunnen de goede
werking en de veiligheid van de machine
beïnvloeden.

– De machine mag alleen worden opgesteld of
opgeslagen op plaatsen, waar hij niet kan
bevriezen.

– De plaats van opstelling moet naar achter min.
10 cm extra plaats wegens de
warmteontwikkeling bieden - naar boven min.
200 mm, om het bonenreservoir te vullen.

– Als de machine door niet-geïnstrueerde

personen bediend moet worden, dan moet hij zo
zijn opgesteld, dat er door een geïnstrueerde
persoon voortdurend toegezien kan worden.

– De machine moet horizontaal staan. Voor een
uitrichting op licht onvlakke ondergronden zijn de
verstelbare voeten van het apparaat
beschikbaar.

5.g Voorwaarden aan het bedrijf
– De regelmatige reinigingswerkzaamheden

moeten worden uitgevoerd, zoals beschreven in
deze handleiding.

– Na 30.000 kopjes of 12 bedrijfsmaanden (al
naargelang hetgeen zich eerder voordoet) moet
er een groot onderhoud van de machine door
de klantendienst plaatsvinden (tegen betaling).

– Herkenbare verkeerde functies of schade
moeten door de klantendienst eerst
gecontroleerd en eventueel gerepareerd worden,
voordat de machine verder gebruikt mag worden.

– De voor de industriële exploitant wettelijk
voorgeschreven controle van de installatie om
de 4 jaar door een geautoriseerde elektricien op
toestand volgens de voorschriften moet
uitgevoerd en gedocumenteerd worden. Dit kan
door de klantendienst uitgevoerd en
geattesteerd worden (vóór de eerste
inbedrijfstelling geen verdere controle vereist).

5.h Voorwaarden aan het productmateriaal
– De koffiebonen moeten geschikt zijn voor de

inzet in industriële koffiemachines, bijvoorbeeld
voor ...
– Koffie: Schümli Monte d´Oro
– Espresso: Bacio d´Oro

– De reinigingsmiddelen moeten geschikt zijn
voor het gebruik in MELITTA© koffiemachines,
bijvoorbeeld voor het ...
– Koffiezetsysteem: “SWIRL reinigings-

tabletten voor zuiger-volautomaten" (19050)
– Melksysteem: "SWIRL RFM reiniger voor

melkschuimapparaten" (20354)
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6. Veiligheidsinstructies
De veiligheidsinstructies hier hebben alleen betrekking
op het product zelf. Daarboven uit gaande wettelijke
plichten van de exploitant, b.v. ten aanzien van
levensmiddelenhygiëne en ter bescherming van de
werknemer, worden gepubliceerd door de wetgever -
niet door fabrikanten van apparaten.

Breng de uit de veiligheidsinstructies in deze
handleiding verworven kennis in de praktijk voor
uw personeel en ZB-klanten:

In het drankafgiftebereik bestaat gevaar door
verbranden, als er hete vloeistoffen worden
afgegeven. Dit is het geval ...
– bij de drankafgifte
– bij de automatische reiniging.
Zorg ervoor dat niemand in het drankafgiftebereik
grijpt, zolang de machine ingeschakeld is.
Uitzondering is natuurlijk het erin zetten en eruit
nemen van vaten - hier is constructief reeds
voldoende rekening gehouden met de vereiste
beschermafstanden.

Kneusgevaar kan in het geval van een fout
bestaan, als iemand bij lopende machine in het
koffiebonenreservoir grijpt:
– Zorg ervoor dat niemand in een van de

reservoirs grijpt, zolang de machine
ingeschakeld is. Tijdens het bedrijf hoeft er op
geen enkele plaats in de machine te worden
gegrepen.

Levensgevaar door elektrische schok kan
bestaan en verwondingsgevaar door hete of
bewegende delen, als delen van de behuizing of
afdekkingen geopend worden:
– Open nooit delen van de behuizing of

afdekkingen, voorzover daartoe niet wordt
aangespoord. Er bevinden zich geen
bedieningselementen binnen in de machine.

Bescherm de machine tegen vocht! Er kan
levensgevaar door elektrische schok bestaan, als
er water aan andere dan daarvoor uitdrukkelijk
voorziene machinedelen komt. Met name
mag u ...
– niet de machine in de open lucht inzetten
– niet de machine met water afspuiten
– niet de plaats van opstelling schoon-

spuiten, b.v. met een waterslang of
hogedrukreiniger.

Let op:
Het is mogelijk tijdens het gebruik van de
machine heet water onder het druppelrooster
wordt uitgestoten. Dit verschijnsel wordt niet
veroorzaakt doordat het apparaat ondicht of kapot
is maar door de automatische wateruitwisseling in
de stoomketel.
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Gebruik de machine niet verder, als er schade
zichtbaar is of er herkenbare verkeerde
functies optreden. In dit geval kunnen
belangrijke veiligheidsfuncties gestoord zijn. Laat
dit eerst door de klantendienst controleren en
evt. repareren, b.v.
– als de behuizing beschadigd is of

afdekkingen niet goed sluiten
– als de netkabel of de netstekker beschadigd

is of als herhaaldelijk de zekering voor de
stroomkring van uw machine reageert

– als er water uit de machine dringt
– als er foutmeldingen verschijnen op het

display of de machine niet functioneert zoals
anders

– als ongewone geurontwikkeling is vast te
stellen of hitteontwikkeling aan de behuizing
(de behuizing is tijdens het bedrijf normaal
gezien maar handwarm).

Trek in al deze gevallen de stekker uit het
stopcontact en draai het water dicht. Breng dan
de klantendienst op de hoogte.

Houd alle reinigings-, controle- en reparatie-
intervallen aan, zoals opgegeven in de
handleiding.
Het veiligheidsconcept van deze machine
functioneert alleen dan, als alle delen schoon zijn
en slijtageonderdelen op tijd vervangen worden.
Anders kunnen negatieve invloeden ten aanzien
van de veiligheid, goede werking en levensduur
het gevolg zijn.

Reinigingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor
de gezondheid bij inslikken, inademen en bij
contact met de huid. Zorg ervoor, dat ...
– er geen andere reinigingsmiddelen worden

gebruikt dan beschreven in deze handleiding,
– reinigingsmiddelen niet in andere

reservoirs geleid of geworpen worden dan
beschreven in deze handleiding,

– alle informatie over de reinigingsmiddelen
ook in noodsituaties gemakkelijk
beschikbaar is. Als u de aanbevolen
middelen van MELITTA© gebruikt, dan is deze
informatie bij de producten gevoegd.

Irriteert de ogen en de huid.
Bij contact met de ogen
onmiddellijk grondig spoelen met
water en een arts raadplegen.
Bij inslikken onmiddellijk medisch
advies inwinnen en verpakking of
etiket aan de arts laten zien!
Geschikte veiligheidshand-
schoenen dragen!

Ingrediënten: fosfaten

Schadelijk voor de gezondheid
bij inslikken. Irriteert de ogen en
de huid. Mag niet in de handen
van kinderen belanden. Niet
mengen met andere producten.
Geschikte veiligheidshand-
schoenen dragen.
Bij inslikken onmiddellijk medisch
advies inwinnen en verpakking of
etiket aan de arts laten zien!
Na contact met het lichaam:
Vervuilde kleding verwijderen,
grondig wassen met water.
Na inademen: Bij klachten
medisch advies inwinnen.
Na contact met de huid:
Onmiddellijk wassen met veel
water en goed naspoelen.
Na contact met de ogen: Ogen
meerdere malen bij geopende
oogspleet spoelen onder
stromend water. Bij
aanhoudende klachten een arts
raadplegen.

Ingrediënten: kaliumcarbonaat en
natriumcarbonaat peroxohydraat.

SWIRL reinigingstabletten voor zuiger-
koffiemachines

Waarschuwingen van de reinigingsmiddelfabrikant

SWIRL RFM reinigingsmiddel voor
melkopschuimapparaten
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7. Toebereiden
Als de machine overeenkomstig deze handleiding
volgens de voorschriften opgesteld en aangesloten is,
dan kunt u hem nu toebereiden voor het afgiftebedrijf:

Controleer eerst of er eerst een reiniging vereist
is, zoals beschreven in hoofdstuk 10.

7.a Vullen
Controleer eerst of de waterkraan opengedraaid
is.
Zet een reservoir met melk naast de machine,
b.v. in de optionele koelkast MELITTA© bar-cube
mc-cw, en steek de melk-aanzuigslang in het
melkreservoir.
Open het deksel van het bonenreservoir. Als uw
machine twee bonenreservoirs bezit, dan doet
u ...
– espresso-bonen in het linker en
– koffie-bonen in het rechter reservoir.
Vul het/de reservoir(s) altijd volledig, om de
vulstanden te kunnen bevestigen, zoals
beschreven onder c). Sluit alle deksels weer.

7.b In- / Uitschakelen
De machine wordt via het menu aan het display
ingeschakeld, niet via een netschakelaar:

Als u een van de chip-sleutels zo voor het
contactvlak voor aan het apparaat houdt, dat de
contacten foutloos beroerd worden, ...
dan verschijnt het basismenu op het display.
Kies ...
– "Apparaat inschakelen" of
– "Apparaat uitschakelen".
Hiervoor drukt u op de toets naast het display.

Voorzichtig: Zowel na het inschakelen als na het
uitschakelen wordt er een tijd lang heet water en
stoom afgegeven - bij het inschakelen door het
opwarmen, en bij het uitschakelen door het spoelen
van het koffiezetsysteem.
Zorg ervoor dat er tijdens deze tijd niemand in het
afgiftebereik grijpt. Verbrandingsgevaar!

Met de "chip-sleutel" ...
krijgt u toegang tot de meest uiteenlopende
functies van de machine. Mit de ...
groene alleen tot de basis-
gele ook tot de instel-functies
zonder sleutel zijn alleen bediener-functies
toegankelijk, b.v. productkeuze.

In deze handleiding zijn alleen de basis- en instel-
en de bedienerfuncties beschreven. De overige
functies zijn voorzien voor de klantendienst.
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7.c Vulstanden bevestigen
Na elk vullen van een bonenreservoir moet dit via het
basismenu bevestigd worden:

Als u het basismenu heeft opgeroepen, dan
kiest u zoals beschreven onder 7.b ...
de functie "Vulstanden" en ...
drukt op de toets naast de displays
– "Bonen 1 vol" voor het linker of
– "Bonen 2 vol" voor het rechter reservoir
– of "Alle reservoirs vol", als u beide

reservoirs tegelijkertijd wilt bevestigen.
U keert terug naar het vorige menu door op de
toets beneden te drukken. Daarmee kunt u het
basismenu ook beëindigen.

7.d Schuiflade voor koffiedik leegmaken
Indien het koffiedik niet in de optionele container
wordt geworpen, maar in de schuiflade voor koffiedik:

Bij elk vullen van het bonenreservoir moet ook de
schuiflade voor koffiedik worden leeggemaakt. In het
display ...

verschijnt het symbool "Schuiflade voor
koffiedik leegmaken", als de schuiflade voor
koffiedik ...
– 75% gevuld is, dan kunnen alleen nog de

koffieproducten worden afgegeven, waarvan
het koffiedik in de schuiflade voor koffiedik
past

– 100% gevuld is, dan kunnen er geen
koffiezetpocessen meer plaatsvinden, tot de
schuiflade voor koffiedik is leeggemaakt.

Maak de schuiflade voor koffiedik leeg in het
normale huisvuil. Hiervoor ...

klapt u de kopjestafel omhoog en trekt de
schuiflade voor koffiedik daarachter eruit.
Als de schuiflade voor koffiedik langer dan 3
seconden was uitgetrokken, dan verschijnt nadat
hij opnieuw erin is gezet, in het display de vraag,
of de schuiflade voor koffiedik is leeggemaakt.
Beantwoord dit door de toets "Ja" of "Nee" in te
drukken.
De schuiflade voor koffiedik wordt getoond in het
display, zolang hij uitgetrokken en niet weer juist
erin gezet is.

Let op: De koffiediklade mag niet in de
afwasmachine gereinigd worden omdat dat tot
schade kan leiden.

Apparaat in-/uitschakelen

Reinigen

Voorverwarmen

Vulniveaus

Melksysteem
uitschakelen

Opties

A.u.b. bevestigen

Bonen 1 vol

Bonen 2 vol

Alle reservoirs vol

Ja

Schuiflade voor koffiedik
leeggemaakt?

Nee

Koffie Créme
(Kop)

Koffie Créme
(Beker)

Espresso

Heet water

Cappuccino

Latte Macchiato

Milkkoffie

Melkschuim
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Koffie Créme
(Kop)

Koffie Créme
(Beker)

Espresso

Heet water

Cappuccino

Latte Macchiato

Milkkoffie

Melkschuim

8. Afgeven van producten

Zodra de machine is opgewarmd, verschijnen in het
display de producten die momenteel kunnen
worden afgegeven. Als producten b.v. wegens een
gebrek (zie hoofdstuk 13) niet beschikbaar zijn, dan
worden deze niet getoond.

8.a Vat opstellen
Zet het vat onder de betreffende drankuitloop:

koffie- en melkproduct-uitloop
heetwater-uitloop
stoom-buis.

Plaats 1 kop in het midden van de koffie- en
melkproduct-uitloop, twee koppen dienen naast elkaar
te worden geplaatst:

kleine kopjes boven op de kopjestafel, door deze
omlaag te klappen.
grote koppen, kannetjes of glazen onder op het
druppelrooster, door de kopjestafel omhoog te
klappen.

8.b Productkeuze
Om een koffie- en melkproduct af te geven,
drukt u op de toets naast het betreffende
getoonde product in het display.
Om hete stoom af te geven, bedient u de
stoomkraan boven de stoombuis.

Afhankelijk van de voorinstelling die door de
klantenservice werd vastgelegd, kunt u de
productafgifte annuleren door de toets los te laten
(automatisch) of door de toets opnieuw in te drukken
(vast).

8.c Twin-functie
Als deze door de klantendienst is vrijgegeven, dan
kunt u koffieproducten als ...

dubbelproducten afgeven: Door een
eenvoudige druk op de toets naast een
dubbelproduct wordt dit in twee kleine kopjes
naast elkaar of in een grote kop afgegeven.
Enkel- / Dubbelproducten repeteren: Door
herhaalde druk wordt het gekozen product
meermaals na elkaar afgegeven. Het resterende
aantal wordt getoond in het display.

8.d Aantal verminderen / Afgeven annuleren
Als het symbool "Annuleren" verschijnt boven
deze toets, dan kunt u met elk activeren het
aantal af te geven producten met "1"
verminderen - en ten slotte ook de lopende
afgifte annuleren.

Koffie Créme
(Kop)

Koffie Créme
(Beker)

Espresso

Heet water

Cappuccino

Latte Macchiato

Milkkoffie

Melkschuim
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8.e Decaffeïne koffie
Als u het product "EC-koffie" kiest, dan worden
hiervoor niet bonen uit de bonenreservoirs genomen,
maar de machine wacht, tot er EC-koffiepoeder wordt
ingedaan met de doseerlepel.

Doe een volle lepel (ca. 8...9 g) EC-koffiepoeder
in de inwerpschacht en volg de instructies in het
display.

8.f Voorverwarmen
Na langere standtijden kan het zinvol zijn om vóór
een productafgifte het koffiezetsysteem voor te
verwarmen. Via de klantendienst kan worden
ingesteld, dat dit automatisch gebeurt, als er b.v.
gedurende een bepaalde tijd geen product werd
afgegeven.

Als u het basismenu heeft opgeroepen, dan
kiest u zoals beschreven onder 7.b ...
de functie "Voorverwarmen" en ...
het product, dat na het voorverwarmen moet
worden afgegeven.
Een venster met een progressiebalk geeft de
resterende voorverwarmtijd aan.

8.g Melksysteem in- of uitschakelen
Het melksysteem kan alleen in- en uitgeschakeld
worden, als het gereinigd is (zie hoofdstuk 10).
Anders verschijnt er een melding, dat eerst een
reiniging vereist is.

Als u het basismenu heeft opgeroepen, dan
kiest u zoals beschreven onder 7.b ...
"Melksysteem inschakelen" of "Melksysteem
uitschakelen" - al naargelang de
schakeltoestand, waarin het voordien was.
Als het melksysteem werd ingeschakeld, dan
verschijnt in het display de vraag, of er melk in is
gedaan. Beantwoord dit door de toets "Ja" of
"Nee" in te drukken.

8.h Het basismenu verlaten
U verlaat het basismenu en keert terug naar de
productafgifte door ...

op de toets beneden te drukken.

Koffie Créme
(Kop)

Koffie Créme
(Beker)

Espresso

Heet water

Cappuccino

Latte Macchiato

Melkkoffie

Melkschuim

Voorverwarmen

Apparaat in-/uitschakelen

Reinigen

Voorverwarmen

Vulniveaus

Melksysteem
uitschakelen

Opties

Ja Nee

Melk erin gevuld?
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9. Opties
De machine is zo vooringesteld, dat hij voor het
normale bedieningsbedrijf onmiddellijk kan worden
ingezet. De hier beschreven opties heeft u daarom
alleen nodig, als u deze voorinstellingen wilt wijzigen.

9.a Optie-menu oproepen / beëindigen
Houd de gele chip-sleutel kort voor het
contactvlak voor aan het apparaat zodat de
contacten foutloos beroerd worden. Op het
display verschijnt het basismenu.
Druk op de toets "Opties". Op het display
verschijnt nu het optie-menu.
U beëindigt het optie-menu door op de toets
beneden te drukken.

9.b Submenu's / functies selecteren
Als u het optie-menu opgeroepen heeft, zoals onder
9.a beschreven ...

verschuif met de toetsen en de markering
op de gewenste selectie en
druk op de toets "Enter" om het gemarkeerde
submenu of de functie op te roepen ...
of de toets "ESC", om te annuleren en naar de
laatste selectie terug te gaan.
Met de toetsen "+" en "–" kunt u desgewenst de
waarden wijzigen, indien dit wordt aangeboden
Met de toetsen  en kunt u in de Posities
verder gaan, indien dit wordt aangeboden.

+

–



EnterEsc
Reset

NL
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9.c Info-menu
Met deze functie kunt u verschillende informatie
bekijken:

Kies eerst de functie "Info".
Als u dan het menupunt "Algemeen" selecteert,
dan kan de volgende informatie verder
geselecteerd worden:
– "Machinesoftware": Hier wordt de versie

van de geïnstalleerde software getoond.
– "Datum / Tijd": Hier wordt de onder 9.h

ingestelde tijd en de datum getoond.
– "Reinigingstijden": Hier worden de onder

9.h ingestelde tijden voor het automatische
reinigingsverzoek getoond.

– "Waterfilter": Hier wordt de restcapaciteit
van het waterfilter in liter en de datum voor de
filtervervanging getoond.

Als u het menupunt "Productteller" selecteert, dan
kunt u uitlezen hoe vaak welk product werd
afgegeven. Er verschijnt een selectielijst van alle
producten.
U kunt voor het geselecteerde product de getoonde
dagsom terugzetten door op de toets beneden
(Reset) te drukken.

9.d Vulstanden en tussenwaarden wijzigen
Naast de onder 7.c beschreven mogelijkheid om de
bonenreservoirs als vol te bevestigen, kunt u voor de
vulstanden tussenwaarden instellen:

Selecteer de functie "Vulstanden" en dan het
reservoir "Bonen 1" of "Bonen 2".
Nu kunt u met de toetsen "+" en "-" de vulstand
wijzigen.
Met de toets "Enter" slaat u uw wijzigingen op,
met de toets "Esc" verwerpt u deze en keert
terug naar het vorige menuniveau.

9.e Producten wijzigen
Met deze functie kunt u de waarden voor de
productcomponenten wijzigen.

Selecteer de functie "Producten", om een lijst
van alle producten te zien te krijgen.
Verschuif met de toetsen en de markering
op het te wijzigen product ...
en druk op de toets "Enter". Het product is nu
geselecteerd voor de bewerking.

Enter
Reset

Manager

Info>>
Vulniveaus>>
Producten>>
Bedrijfsparameter>>

Esc

Manager

Info>>
Algemeen>>
Productteller

Vulniveaus>>
Producten>>
Bedrijfsparameter>>

Enter

Esc

Allgemein

Machinesoftware
Datum / Tijd
Reinigingstijden
Waterfilter

Enter

Esc

Reset

EnterEsc

Reset

Manager

Info>>
Vulniveaus>>
Producten>>
Bedrijfsparameter>>

EnterEsc

Reset

Manager

Info>>
Vulniveause>>

Bonen 1
Bonen 2

Producten>>
Bedrijfsparameter

+

–

Bonen 1

100%
50%

EnterEsc

Reset

Manager

Info>>
Vulniveaus>>
Producten>>
Bedrijfsparameterr>>

EnterEsc
Reset

Manager

Info>>
Vulniveaus>>
Producten>>

01: Koffie Cremé (Kop)
02: Koffie Cremé (Kannetje)
03: Espresso

Koffie>>
Multiplicator>>

04: 2 Espresso

+

–
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Kies nu de te wijzigen component (b.v.
koffiepoeder) of de te wijzigen prijs.
Nu kunt u met de toetsen "+" en "-" de waarden
voor dit product wijzigen.
Met de toets "Enter" slaat u uw wijzigingen op,
met de toets "Esc" verwerpt u deze en keert
terug naar het vorige menuniveau.

9.f Afrekening
Met deze functie kunt u instellen of het betreffende
product afgerekend moet worden - echter alleen
wanneer een afrekensysteem is aangesloten.

Selecteer "Bedrijfsparameters" en dan
"Afrekening". Kies vervolgens ...
– "Ja" om het product af te rekenen,
– "Nee" om het product niet af te rekenen.
Met de toets "Enter" slaat u de wijzigingen op,
met de toets "Esc" verwerpt u deze en keert
terug naar het vorige menu-niveau.

9.g Helderheid van het display veranderen
Kies "Bedrijfsparameters" en dan "Display".
Kies vervolgens ...
– "Helderheid" voor de bedrijfsmodus of
– "Helderheid (standby)" voor de standby-

modus van de machine.
Nu kunt u met de toetsen "+" en "-" de waarde
veranderen.
Met de toets "Enter" slaat u de wijzigingen op,
met de toets "Esc" verwerpt u deze en keert
terug naar het vorige menu-niveau.

NL

EnterEsc
Reset

Manager

EnterEsc
Reset

Manager

+

–

Info>>
Vulniveaus>>
Producten>>
Bedrijfsparameter>>

Afrekening>>
Algemeen>>
Display

Helderheid
Helderheid (Standby)

Info>>
Vulniveaus>>
Producten>>
Bedrijfsparameterr>>

Afrekening>>
Algemeen>>
Display

Helderheid
Helderheid (Standby)

50%

Helderheid

EnterEsc

Reset

Manager

Esc

Manager

Info>>
Vulniveaus>>
Producten>>
Bedrijfsparameter>>

Info>>
Vulniveaus>>
Producten>>
Bedrijfsparameter>>

Afrekening>>
Algemeen>>
Display>>

–

+

Info>>
Vulniveaus>>
Producten>
Bedrijfsparameter>>

Afrekening>>
Algemeen>>
Display>>

Manager

Reset
Esc Enter

Afrekening

Ja
Nee
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9.h Tijdfuncties
Voor het instellen van de reinigingstijden, de tijd en de
datum ...

selecteert u "Bedrijfsparameters" en dan
"Algemeen".

Selecteer nu ...
"Reinigingstijd" en dan Reinigingstijd 1 of
Reinigingstijd 2, als u de tijdstippen voor het
automatische reinigingsverzoek op het display
wilt instellen (zie 10.b).
of "Tijd" of "Datum", als u de tijd wilt instellen.

Posities wijzigen:
Nu kunt u met de toetsen  de te wijzigen
positie kiezen en ...
met de toetsen "+" en "–" den Wert ändern.
Gehen Sie nacheinander die Stellen durch.
Met de toets "Enter" slaat u uw wijzigingen op,
met de toets "Esc" verwerpt u deze en keert u
terug naar het vorige menuniveau.

Let op: De afbeelding toont het voorbeeld aan de
hand van de "Reinigingstijden". De functies "Tijd" en
"Datum" worden ongeveer net zo weergegeven.

Automatisch overgaan op zomertijd:
Kies nu de functie "Zomertijd" en dan
"Activeren".
Nu heeft u de keuze tussen de instellingen
"Automatisch" en "Nee".

EnterEsc

Reset

Manager

EnterEsc
Reset

Manager

Info>>
Vulniveaus>>
Producten>>
Bedrijfsparameter>>

Info>>
Vulniveaus>>
Producten>>
Bedrijfsparameter>>

Afrekening>>
Algemeen>>
Display>>

EnterEsc

Reset

Manager

Info>>
Vulniveaus>>
Producten>>
Bedrijfsparameter

Algemeen
Reinigingstijd
Tijd
Datum
Zomertijd

EnterEsc
Reset

Manager

Info>>
Vulniveaus>>
Producten>>
Bedrijfsparameter

Algemeen
Reinigingstijdt

Reinigingstijd
Reinigingstijd

Tijd



+

–

Reinigingstijd 1

15:10
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Koffie Créme
(Kop)

Koffie Créme
(Beker)

Espresso

Heet water

Cappuccino

Latte Macchiato

Milchkaffee

Melkschuim

Voorverwarmen

Voorverwarmen

10. Reiniging
Reinig de koffiemachine zorgvuldig volgens de
volgende opgaven, om waarde en hygiëne van de
machine te behouden:

Reinigingsintervallen:
Minstens 1 x per dag is een reiniging via het
automatische reinigingsprogramma vereist voor het
melk- en koffiezetsysteem. Bij intensief gebruik
wordt een verdere tussentijdse reiniging aanbevolen.
Minstens 1 x per week zijn bovendien voor het
mengbereik en de drankuitloop verdere
reinigingswerkzaamheden met de hand vereist.
Minstens 1 x per maand moeten bonenreservoirs,
machinebehuizing en de grove zeef in de
verswatertoevoer gereinigd worden.
Als de machine of het melksysteem langer dan 1
week niet gebruikt werd, dan moet voor het nieuwe
bedrijf een reiniging worden uitgevoerd.

Automatische herinnering:
Op het display verschijnt een symbolisch
reinigingsverzoek, als ...

– een van de onder 9.h geprogrammeerde
reinigingstijden overschreden werd ...

– en de machine min. 1 uur sinds de laatste
reiniging in bedrijf is ...

– en min. 1 product is afgegeven.
– Het reinigingsverzoek verschijnt ook op het

display, als bij gebruikt melksysteem de machine
uitgeschakeld moet worden.

Automatische afgifteblokkering:
De verdere afgifte van producten wordt tot aan
de volgende reiniging geblokkeerd, als ...

– na het verschijnen van het reinigingsverzoek
meer dan 50 producten werden afgegeven of er
meer dan 3 uur zijn verlopen,

– of als de machine of het melksysteem langer
dan een week niet in bedrijf was.

Om reinigingsverzoek of afgifteblokkering terug te
zetten, moeten beide systemen gereinigd worden -
d.w.z. zowel melk- als koffiezetsysteem.

Omvang van de reiniging:
Bij de dagelijkse reiniging zijn geen manuele
reinigingswerkzaamheden vereist. Hier volstaat het
om het reinigingsprogramma te starten en
reinigingsmiddelen na verzoek toe te voeren.
Bij de wekelijkse reiniging moeten een paar delen
van het mengbereik en de drankuitloop met de hand
gereinigd worden, zoals beschreven onder 10.e.
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Waarschuwing!
Zorg ervoor, dat de machine bij de
reinigingswerkzaamheden ...

nooit in water gedompeld en
nooit met water overgoten en
nooit met een slang schoongespoten wordt.
Spuit ook de plaats van opstelling niet af,
b.v. met een waterslang of hogedrukreiniger.

Anders kan er levensgevaar door elektrische
schok ontstaan, als er water in het apparaat dringt
en bij stroomgeleidende elementen komt.

Trek eerst de netstekker eruit en laat de ma-
chine afkoelen, voordat u met de hand reinigings-
werkzaamheden uitvoert aan de machine.
Daarmee verhindert u verwondingsgevaar, als u bij
het reinigen per ongeluk aan hete of bewegende
delen komt.

10.a Veiligheidsmaatregelen bij de reiniging!

Voorzichtig: Tijdens de afloop van de
reinigingsprogramma's wordt er een tijd lang heet
water en stoom afgegeven. Verbrandingsgevaar!
Zorg door de spatbeschermplaat absoluut ervoor,
dat niemand tijdens de reiniging in het afgiftebereik
kan grijpen:

Hiervoor klapt u eerst de kopjestafel omhoog en
trekt de schuiflade voor koffiedik iets uit.
Hang de meegeleverde spatbeschermplaat in
de schuiflade voor koffiedik en schuif deze weer
dicht.

Na beëindigde reiniging kunt u in omgekeerde
volgorde weer de spatbeschermplaat eraf nemen.

Voorzichtig bij het gebruik van de reinigings-
middelen! De bestanddelen ervan zijn bij inslikken en
inademen schadelijk voor de gezondheid en
irriteren ogen en huid. Daarom:

Houd deze ontoegankelijk voor kinderen.
Draag geschikte veiligheidshandschoenen.
Neem de waarschuwingen op de
verpakkingen van de reinigingsmiddelen in acht
(zie hoofdstuk 6).
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10.b Reinigingsprogramma starten
Als u met de chip-sleutel het basismenu heeft
opgeroepen, dan kiest u zoals beschreven onder
7.b ...

de functie "Reinigen" en ...
dan het menupunt ...
– "Reinigen en uitschakelen", als u het melk-

en koffiezetsysteem wilt laten reinigen en de
machine zich dan moet uitschakelen.

– "Tussenreinigen", als u het melk- en
koffiezetsysteem laat reinigen en de machine
daarna weer wilt inzetten.

– "Reiniging melksysteem", als u alleen het
melksysteem wilt laten reinigen.

– "Reiniging koffiezetsysteem", als u alleen
het koffiezetsysteem wilt laten reinigen.

De reiniging kan niet geannuleerd worden. Als
de netspanning tijdens de reiniging wordt
onderbroken, dan verzoekt de machine na het
herinschakelen opnieuw om de reiniging.

Indien het reinigingsmenu niet verschijnt ...
nadat u de functie "Reinigen" gekozen heeft, dan kan
het zijn dat ...

de capaciteit van het waterfilter uitgeput is.
Dan verschijnt in het display eerst het symbool
"Waterfilter vervangen". Bevestig met "OK",
zodra dit is uitgevoerd.
het uitwerpen van koffiedik in container is
ingesteld. In dit geval verschijnt in het display
eerst het symbool "Container leegmaken".
Bevestig met "OK", zodra dit is uitgevoerd.

Daarna verschijnt het bovengenoemde selectiemenu
met de verschillende reinigingsprogramma's.

Indien een deel van het apparaat reeds
gereinigd is ...
dan wordt dit bij het reinigingsprogramma
automatisch overgeslagen. Indien echter beide delen
van het apparaat reeds gereinigd zijn, dan verschijnt
bij het programma "Reinigen en uitschakelen" of
"Tussentijdse reiniging" in het display eerst ...
– de vraag, of er niettemin gereinigd moet

worden. Beantwoord dit naar wens met de
toetsen "Ja" of "Nee".

Bij activeren van de toets "Ja" worden beide
systemen gereinigd, bij "Nee" wordt niets gereinigd.
Vervolgens schakelt de machine zich uit, of keert
terug naar de afgifteoperationaliteit - al naargelang
selectie.

Apparaat in-/uitschakelen

Reinigen

Voorverwarmen

Vulniveaus

Melksysteem
uitschakelen

Opties

Reinigen en
Uitschakelen

Tussentijdse
reiniging

Reiniging 
melksysteem

Reiniging 
koffiezetsysteem
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10.c Reiniging voorbereiden

Als u een melksysteem gebruikt, en dit ...
als koelkast is uitgevoerd, dan neemt u daaruit
het melkreservoir en zet in plaats daarvan een
reinigingsreservoir erop.
als ander melkreservoir is uitgevoerd, dan
verwijdert u dit en zet in plaats daarvan daar een
reinigingsreservoir erop.

Vul het reinigingsreservoir met een voorbereide
reinigingsoplossing, bestaande uit 500 ml koud
water met 25 ml "SWIRL RFM reiniger".

10.d Afloop van de reinigingsprogramma's

Als beide systemen gereinigd moeten worden, dan
begint dit altijd eerst met het melksysteem. Pas
daarna wordt het koffiezetsysteem gereinigd.
Bij ongebruikt melksysteem kunt u de
instructiestappen hiervoor overslaan.

Melksysteem reinigen:

Zodra "Reinigingsmiddel voorbereid?"
verschijnt in het display, ...
steekt u de melkaanzuigslang in de voorbereide
reinigingsoplossing en bevestigt dit met "OK".
Het melksysteem wordt nu gereinigd.

Zodra "Helderspoelen voorbereid?" verschijnt
in het display, ...
maakt u het reservoir met de reinigingsoplossing
leeg en doet 500 ml helder water erin. Nu steekt
u de melkaanzuigslang in het heldere water en
bevestigt dit met "OK".

Het melksysteem wordt nu schoongespoeld.

NL
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Reinigingsmiddel
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Koffiezetsysteem reinigen:
Zodra in het display het verzoek verschijnt
"Reinigingsmiddel erin werpen", ...
opent u de klep van de inwerpschacht en doet
daar een reinigingstablet erin.
Sluit de klep en bevestig dit met "OK".

Het koffiezetsysteem wordt nu gereinigd.

Na beëindiging van het reinigingsprogramma ...

neemt u de spatbescherming weer eraf
sluit u de schuiflade voor koffiedik en
klapt de kopjestafel omlaag.
Verwijder het reservoir en maak het leeg met de
resterende reinigingsoplossing.

Zodra in het display weer de productafgifte
verschijnt, ...
– steekt u de aanzuigslang weer in het reservoir

met verse melk.

10.e Wekelijks reinigen

Reinig het meng- en uitloopbereik minstens 1x per
week, bij intensief gebruik of zichtbare vervuiling ook
tussendoor.

Schakel de machine uit, zoals beschreven onder
7.b, en laat hem afkoelen.

Delen demonteren:

Trek de afdekking van de drankuitloop naar
boven eraf en ...
neem de drankuitloop naar voor eruit.
Trek de trechtereenheid eruit, neem het deksel
daarvan eraf en trek dan ...
de beide straalregelaars naar boven eruit.
Ten slotte neemt u de opschuimer eruit en trekt
de melkslang naar achter uit de machine.
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Delen reinigen en weer monteren:
Leg de delen 15-30 min. in 500 ml warm water
met 25 ml "SWIRL RFM reiniger" en ...
spoel deze daarna af met helder water.
Vervolgens kunt u de delen in omgekeerde
volgorde weer monteren.

10.f Indien nodig reinigen:

Veeg kunststof delen, gelakte oppervlakken en
roestvrij stalen delen regelmatig af met een
vochtige doek. Gebruik geen schurende middelen
of scherpe voorwerpen.
Als u een onderhoudsproduct voor roestvrij
staal gebruikt, dan moet dit geschikt zijn voor
MELITTA© koffiemachines, b.v. onderhoudsproduct
voor roestvrij staal (19244).
Neem het druppelrooster eruit, zodra er een
vervuiling zichtbaar is: Hiervoor drukt u achter licht
op het druppelrooster, zodat het voor omhoog
komt en gemakkelijk kan worden weggenomen.
Veeg dan ook de druppelschaal grondig uit met
een vochtige doek.
De kopjestafel kan gemakkelijk eraf worden
genomen. Trek gewoon links en rechts de
buigzame houders iets uit elkaar en neem de
kopjestafel eruit, zodra er een vervuiling zichtbaar
is. Reinig dit deel in heet water met normaal
afwasmiddel.

10.g Schuiflade voor koffiedik reinigen:
Indien het koffiedik niet in de optionele container wordt
geworpen, maar in de schuiflade voor koffiedik:

Klapt u de kopjestafel omhoog en trekt de
schuiflade voor koffiedik daarachter eruit. Maakt
u deze leeg in het normale huisvuil.
Verwijdert u los vuil, ook vuil dat zich evt. in de
schacht van de schuiflade voor koffiedik bevindt.
Anders kan het zijn, dat deze niet juist erin kan
worden gezet en er een storing optreedt.

Let op: De koffiediklade mag niet in de
afwasmachine gereinigd worden omdat dat tot schade
kan leiden.
– Als de schuiflade voor koffiedik langer dan 3

seconden was uitgetrokken, dan verschijnt nadat
hij opnieuw erin is gezet, in het display de vraag,
of de schuiflade voor koffiedik is leeggemaakt.
Beantwoord dit door de toets "Ja" of "Nee" in te
drukken.

– De schuiflade voor koffiedik wordt getoond in het
display, zolang hij uitgetrokken en niet weer juist
erin gezet is.

Ja

Schuiflade voor koffiedik
leeggemaakt?

Nee

NL

Koffie Créme
(Kop)

Koffie Créme
(Beker)

Espresso

Heet water

Cappuccino

Latte Macchiato

Milkkoffie

Melkschuim
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10.l Het waterfilter vervangen ...
– als de onder 9.c getoonde restcapaciteit

nagenoeg is uitgeput.
Ten laatste echter, als er een melding verschijnt
in het display.

NL
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11. Instandhouding
Reparaties en instandhoudingswerkzaamheden
mogen wegens de daarmee gepaard gaande
gevaren alleen worden uitgevoerd door de
klantendienst of door door de fabrikant daarvoor
geautoriseerde vakmensen.

11.a Als er fouten optreden:
Laat verkeerde functies of schade eerst door de
klantendienst controleren en eventueel repareren,
voordat u de machine verder gebruikt. Dit is b.v. het
geval ...

als de behuizing beschadigd is
als de netkabel of de netstekker beschadigd is
of als herhaaldelijk de zekering voor de
stroomkring van uw machine reageert
als er water uit de machine dringt
als er foutmeldingen verschijnen op het display
of de machine niet functioneert zoals anders
als ongewone geurontwikkeling is vast te
stellen of hitteontwikkeling aan de behuizing (de
behuizing is tijdens het bedrijf normaal gezien
maar handwarm).

Trek in al deze gevallen de stekker uit het
stopcontact en draai het water dicht. Breng dan de
klantendienst op de hoogte.

11.b Controle- / Reparatie-intervallen
Na 30.000 kopjes of 12 bedrijfsmaanden (al
naargelang hetgeen zich eerder voordoet) moet
er een groot onderhoud van de machine door
de klantendienst plaatsvinden (tegen betaling).
Zorg ervoor, dat zo'n afspraak op tijd wordt
gemaakt, om onnodige slijtage te vermijden.
Zie toe op de werkzaamheid van uw ervoor
geïnstalleerde waterfilter, zoals beschreven in de
documentatie ervan. Vernieuw alle waterfilters
ten laatste om de 12 maanden, om kiemvorming
en waterbelasting te voorkomen.

Op wens biedt MELITTA©systeemservice een
omvattend onderhoudscontract aan, dat ook de
naleving van alle controle- en reparatie-intervallen
garandeert.

Verwerk de machine niet via het
gemeentelijke huisvuil!

12. Verwerking
Deze machine is zo geconstrueerd en gefabriceerd,
dat een milieuvriendelijke verwerking mogelijk is.

12.a Afval verwerken
Het afval dat ontstaat bij het koffie zetten, is louter
organisch en mag daarom in het normale huisvuil
verwerkt worden.

12.b Afvalwater verwerken
Het afvalwater dat ontstaat bij het koffie zetten, komt
overeen met de kenmerken van algemeen
huishoudelijk afvalwater en mag daarom naar de
normale riolering worden afgevoerd.

12.c Reinigingsmiddelen verwerken
De in deze handleiding aanbevolen en evt. via
MELITTA© systeemservice te verkrijgen
reinigingsmiddelen komen bij doelmatig gebruik
overeen met de wettelijke eisen, en mogen zonder
verdere maatregelen met het afwaswater naar de
normale riolering worden afgevoerd.

12.d Machine verwerken
MELITTA© koffiemachines bevatten hoogwaardige
grondstoffen, die naar een recyclagepunt gebracht
moeten worden.

Neem bij de verwerking in elk geval de geldende
nationale en regionale wetten en richtlijnen in acht.

NL
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13. Meldingen in het display

Wat betekent dit?
Watertemperatuur te laag!

Wat te doen?
Wacht tot de machine is
opgewarmd op de gewenste
temperatuur.

Wat betekent dit?
Waterdruk te laag!
Momenteel geen productafgifte
mogelijk.

Wat te doen?
Controleer of de waterkraan is
opengedraaid, of of een filter in de
verswatertoevoer evt. vervuild is.

Wat betekent dit?
Stoomketeldruk te laag!

Wat te doen?
Wacht tot de machine de gewenste
druk heeft opgebouwd.

Wat betekent dit?
Bonenreservoir links bijna of
helemaal leeg!

Wat te doen?
Bonenreservoir zo snel mogelijk
bijvullen en de nieuwe vulstand
bevestigen (zie hoofdstuk 7).

Wat betekent dit?
Bonenreservoir rechts bijna of
helemaal leeg!

Wat te doen?
Bonenreservoir zo snel mogelijk
bijvullen en de nieuwe vulstand
bevestigen (zie hoofdstuk 7).

Wat betekent dit?
Reinigingssymbool - als melding bij
lopende reiniging, of als verzoek om
te reinigen, b.v. als een reinigingstijd
overschreden is.

Wat te doen?
Reinig de machine, of het evt. in het
display aanvullend benoemde
systeem, zoals uitvoerig
beschreven in hoofdstuk 10.

Wat betekent dit?
Gedwongen reiniging - er is zo lang
geen productafgifte meer mogelijk,
tot er een volledige reiniging is
uitgevoerd.

Wat te doen?
Reinig de machine, of het evt. in het
display aanvullend benoemde
systeem, zoals uitvoerig
beschreven in hoofdstuk 10.

NL
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Het melksysteem kan alleen
in-/uitgeschakeld worden,
als het gereinigd is.

Wat betekent dit?
De schuiflade voor koffiedik is bijna
vol - er kan nog maar een beperkt
aantal koffieproducten worden
afgegeven.

Wat te doen?
Maak zo snel mogelijk de
schuiflade voor koffiedik leeg en
bevestig dit, zoals beschreven
onder 7.d.

Wat betekent dit?
De schuiflade voor koffiedik is vol.
Tot deze werd leeggemaakt, is er
geen productafgifte meer mogelijk.

Wat te doen?
Maak de schuiflade voor koffiedik
leeg en bevestig dit, zoals
beschreven onder 7.d.

Wat betekent dit?
De schuiflade voor koffiedik is niet of
niet juist erin geschoven.

Wat te doen?
Controleer de schuiflade voor
koffiedik. Indien er vervuilingen in
de schacht zitten, dan verwijdert u
deze vóór het erin zetten.

Wat betekent dit?
Afdekking van de drankuitloop is niet
of niet juist erop gezet.

Wat te doen?
Controleer de afdekking en druk
hem in de geleiding volledig omlaag
(10.g).

Wat betekent dit?
De tijd of de datum is niet juist
ingesteld.

Wat te doen?
Stel de klok in, zoals uitvoerig
beschreven onder 9.h.

Wat betekent dit?
Deze melding verschijnt, als het
koffiedik in de container wordt
geworpen en het ingestelde aantal
productafgiftes bereikt is.

Wat te doen?
Maak de koffiedikcontainer leeg en
bevestig dit met "OK".

Wat betekent dit?
Deze melding verschijnt, als het
melksysteem langere tijd was
uitgeschakeld of als een ongereinigd
melksysteem uitgeschakeld wordt.

Wat te doen?
Reinig het melksysteem, zoals
beschreven in hoofdstuk 10.
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INSPEKTION / WARTUNG
MAINTENANCE

Arbeiten gemäß Checkliste ausgeführt
works been carried out according to check list
Wasserfilter ersetzt
Waterfilter been replaced
Verschleißteile ersetzt
wearing parts been replaced
Maschine eingestellt und Funktion überprüft
machine been adjusted and function been checked

Sonstige Arbeiten:
other works

Arbeiten durchgeführt bei:
SERVICE been effected

Datum:
Date

Name:
Name

Nächste Inspektion / Wartung bei:
Next Service / Maintenance

Datum:
Date

INSPEKTION / WARTUNG
MAINTENANCE

Arbeiten gemäß Checkliste ausgeführt
works been carried out according to check list
Wasserfilter ersetzt
Waterfilter been replaced
Verschleißteile ersetzt
wearing parts been replaced
Maschine eingestellt und Funktion überprüft
machine been adjusted and function been checked

Sonstige Arbeiten:
other works

Arbeiten durchgeführt bei:
SERVICE been effected

Datum:
Date

Name:
Name

Nächste Inspektion / Wartung bei:
Next Service / Maintenance

Datum:
Date

INSPEKTION / WARTUNG
MAINTENANCE

Arbeiten gemäß Checkliste ausgeführt
works been carried out according to check list
Wasserfilter ersetzt
Waterfilter been replaced
Verschleißteile ersetzt
wearing parts been replaced
Maschine eingestellt und Funktion überprüft
machine been adjusted and function been checked

Sonstige Arbeiten:
other works

Arbeiten durchgeführt bei:
SERVICE been effected

Datum:
Date

Name:
Name

Nächste Inspektion / Wartung bei:
Next Service / Maintenance

Datum:
Date

INSPEKTION / WARTUNG
MAINTENANCE

Arbeiten gemäß Checkliste ausgeführt
works been carried out according to check list
Wasserfilter ersetzt
Waterfilter been replaced
Verschleißteile ersetzt
wearing parts been replaced
Maschine eingestellt und Funktion überprüft
machine been adjusted and function been checked

Sonstige Arbeiten:
other works

Arbeiten durchgeführt bei:
SERVICE been effected

Datum:
Date

Name:
Name

Nächste Inspektion / Wartung bei:
Next Service / Maintenance

Datum:
Date

14. Service-Check
Im Rahmen des Wartungsvertrages wird die Maschine gereinigt und geprüft.

SERVICE-Scheckheft
SERVICE Confirmations

Maschinen Nr. / machine-no.:

Datum der Erstinstallation / date of first installation

Wartungsvertrag abgeschlossen
Service contract existing

ja / yes nein / no

1. Inspektion / Wartung
1th Service / Maintenance

am:
Date

Unterschrift und Stempel Kundendienst
Signature and stamp Service Technician
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MELITTA SystemService 
International GmbH
Rottfeld 9A
5020 Salzburg
Tel.: 0043-662 / 882888-0
Fax: 0043-662 / 882888-99

MELITTA SystemService 
GmbH & Co. KG
Zechenstr. 60
32429 Minden-Dützen
Tel.: 0049-571 / 5049-500 *)
Fax: 0049-571 / 5049-580

aromateknik a/s
Industrivej 44
4000 Roskilde

Tel.: 0045-46 / 753366
Fax: 0045-46 / 753810

Tecnimel Hosteleria, S.L.
Avda. Esparteros, 15
Pol. S. J. de Valderas Sanahuja
28918 Leganès (Madrid)
Tel.: 0034-91 / 6448130
Fax: 0034-91 / 6448131

MELITTA SystemService
France SA
16 Rue Paul Henri Spaak
77462 Saint Thibault des Vignes
Tel.: 0033-1 / 64303295
Fax: 0033-1 / 64303340

Metos Oy AB
Ahjonkaarre
04220 Kerava

Tel.: 00358-204 / 3913
Fax: 00358-204 / 394433

USA

Melitta SystemService USA, Inc.
665 Tollgate Rd, Suite B
Elgin, IL 60123
Main Line: 847-717-8900
Fax: 847-717-8924
Hotline: 1-866-910-9105

Betriebsanleitung
Melitta bar-cube
Sach-Nr.: 21522 

Anl.Nr.: 18120801
poetter-dokumentation.de
Ortlohstr. 121
D-45663 Recklinghausen

Internet: www.melitta.de/mss
E-mail: info@mss.melitta.de

*) Anrufe aus dem deutschen
Festnetz kosten 14Ct/min, aus
anderen Netzen können andere
Gebühren entstehen.

M.S.S. (UK) Limited
21 Grove Park
White Waltham
Maidenhead Berkshire
SL6 3LW
Tel.: 0044-1628 / 829888
Fax: 0044-1628 / 825111

MELITTA Russland
pl. Pobedy, 2
Office 246
196143 St. Petersburg
Tel.: 007-812 / 3737939
Fax: 007-812 / 3734785

MELITTA Japan Ltd.
6th fl. Tachibana Kameido Bldg.
2-26-10, Kameido, Koto-Ku
Tokyo 136-0071 Japan

Tel.: 0081-3 / 5836-2708
Fax: 0081-3 / 5836-2704

MELITTA SystemService
Benelux BV
Industriestraat 6
3371 XD Hardinxveld
Giessendam 
Tel.: 0031-184 / 671660
Fax: 0031-184 / 610414

RC

SIMS Trading Company Ltd.
10/F DCH Centre
20 Kai Cheung Road
Kowloon Bay, Kowloon, HK
China
Tel.: 00852-2262-1533
Fax: 00852-2687-7199

aromateknik a/s
Radiovägen 2
Box 662
13526 Tyresö
Tel.: 0046-8 / 7987788
Fax: 0046-8 / 7989018

National Coffee Solutions
Pty. Ltd.
P.O. Box 201
Fairy Meadow NSW 2519
Tel.: 0061-2 / 9571-4444
Fax: 0061-2 / 4284-6099

Cafina AG
Römerstr. 2
5502 Hunzenschwill

Tel.: 0041-62 / 8894242 
Fax: 0041-62 / 8894289
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