
                                                                                                              

 

 

 

 

Uitschakelen koffiemachine bij langdurige stilstand 
 
Volautomaten (S39 / S39TE / S20 / S30) 

- Reinig de koffiegroep volgens instructiekaart, maar voer deze twee keer uit. De tweede keer ZONDER 

reinigingspil 
- Reinig het melkcircuit volgens instructiekaart, maar voer deze twee keer uit. De tweede keer ZONDER 

reinigingsvloeistof 
- Voer de wekelijkse reiniging uit en maak de machine aan de buitenkant schoon en droog 
- Schakel de machine uit 
- Maak het bonencanister leeg (kan dmv een stofzuiger) 
- Schakel de melkkoeler uit 
- Reinig de melkkoeler en laat het deurtje open staan 
- Draai de waterkraan dicht 
- Bij opstarten eerst waterkraan opendraaien, pas dan de machine inschakelen 
- Bij twijfel graag contact met ons opnemen zodat wij u telefonisch kunnen assisteren 
- Wilt u liever dat wij uw machine opstarten? Dan is dat het goede moment om ook eventueel 

onderhoud uit te voeren 
 
Halfautomaten (Fiorenzato / Cimbali) 

- Reinig de koffiegroepen volgens instructiekaart, maar voer deze twee keer uit. De tweede keer 
ZONDER reinigingsmiddel 

- Voer de wekelijkse reiniging uit en maak de machine aan de buitenkant schoon en droog 
- Reinig en droog de filterdragers, leg deze op de machine 
- Schakel de machine uit 
- Maak de stolp van de molen(s) leeg (kan dmv een stofzuiger) 
- Draai de waterkraan dicht 
- Bij opstarten eerst waterkraan opendraaien, pas dan de machine inschakelen 
- LET OP!! Heeft uw machine twee standen? Dan eerst 5 minuten op stand 1, daarna stand twee. Draai ook 

de stoomkraan open en blijf 20 minuten in de buurt van de machine. Komt er stoom, draai de 
stoomkraan dicht. 

- Bij twijfel graag contact met ons opnemen zodat wij u telefonisch kunnen assisteren 
- Wilt u liever dat wij uw machine opstarten? Dan is dat het goede moment om ook eventueel 

onderhoud uit te voeren 
 
Koffieautomaten ( Bianchi Maestro / Animo / Bravilor) 

- Voer de wekelijkse reiniging uit volgens de instructiekaart ZONDER eventuele reinigingsmiddelen 
- Maak het bonencanister leeg (kan dmv een stofzuiger) 
- Maak eventuele cacao en melkkanisters leeg. Desgewenst met de hand afwassen en goed drogen 

(NIET IN DE VAATWASSER) 
- Reinig de machine aan binnen en buitenzijde goed (cacao en melk bevatten suikers en kunnen voor 

ongedierte zorgen) 
- Draai de waterkraan dicht 
- Schakel de machine uit 
- Bij opstarten eerst waterkraan opendraaien, pas dan de machine inschakelen 
- Bij twijfel graag contact met ons opnemen zodat wij u telefonisch kunnen assisteren 
- Wilt u liever dat wij uw machine opstarten? Dan is dat het goede moment om ook eventueel 

onderhoud uit te voeren 
 
Voor meer informatie kunt u bellen naar 072-7506836 of mailen info@miko-koffienh.nl 
Kijk op onze website www.miko-koffienh.nl 
 

http://www.miko-koffienh.nl/

