Inschakelen koffiemachine na langdurige stilstand
Waterfilter spoelen
Drinkwater is een relatief gevoelig levensmiddel met een zeer goed oplossend
vermogen. Als er een langere tijd geen doorstroming is geweest dan dien je het
filter goed te spoelen, om te voorkomen dat het water verkleurt en vies smaakt.
Voer de volgende stappen uit om te spoelen;
- Draai de waterkraan geheel open (linksom), tot die niet verder kan en
draai een halve slag terug
- Zorg dat je een emmer van 10 ltr bij de hand hebt
- Leid het grijze slangetje in de emmer en open he spoelknopje van het
filter. Dit kan een knop zijn die je in moet drukken, of een schuifje.
- Spoel vervolgens 30 ltr!! Alvorens verder te gaan met opstarten
Volautomaten (S39 / S39TE / S20 / S30)
-

Spoel éérst het waterfilter zoals aangegeven
Schakel de machine in
Vul het bonenkanister met verse koffie
Schakel de melkkoeler in
Na 20 minuten is de machine op temperatuur
Tap ongeveer 4x 1 liter thee water uit de machine (1 ltr tappen, 1 minuut wachten)
Open de stoomkraan voor 1 minuut
Voer een koffiereiniging en melkreiniging uit MET schoonmaakmiddel
Zet na het reinigen enkele koppen koffie en controleer deze op smaak
Einde dag even onder de machine kijken of er geen lekkages opgetreden zijn
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, maar geef dat ruim op tijd aan.

Halfautomaten (Fiorenzato / Cimbali)
-

Spoel éérst het waterfilter zoals aangegeven
Schakel de machine in

-

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 het niet opvolgen kan schade ontstaan met hoge kosten ten gevolge.
Vul de molen(s) met verse koffie
Tap ongeveer 10x 1 liter thee water uit de machine (1 ltr tappen, 1 minuut wachten)
Spoel de koffiegroepen één voor één ongeveer een minuut lang
Zet een paar koppen koffie en controleer deze op smaak
Einde dag even onder de machine kijken of er geen lekkages opgetreden zijn
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, maar geef dat ruim op tijd aan.

-
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Koffieautomaten (Maestro / Animo / Bravilor)
-

Spoel éérst het waterfilter zoals aangegeven
Schakel de machine in
Vul de kanisters met verse producten
Voer de wekelijkse reiniging uit volgens de instructiekaart ZONDER eventuele reinigingsmiddelen
Tap ongeveer 2x 1 liter thee water uit de machine (1 ltr tappen, 1 minuut wachten)
Zet een paar koppen koffie en controleer deze op smaak
Einde dag even onder de machine kijken of er geen lekkages opgetreden zijn
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, maar geef dat ruim op tijd aan.

Lattiz melkopschuimer
Heeft u de Lattiz gedurende de stilstand zonder problemen kunnen spoelen? Dan kunt u deze een aantal dagen
voor he topstarten testen met een nieuwe BIB. Is het u niet gelukt om deze wekelijkse spoeling uit te voeren?
Neem dan direct contact op met onze technische dienst.
Doe dit ruim van te voren (twee weken) in verband met de te verwachte drukte.

Voor
naar
072-7506836
of mail
naar info@miko-koffienh.nl
Voor meer
meer informatie
informatiebel
kunt
u bellen
naar 040201 9407
(voorkeuze 1) of kijk op onze website

https://www.mikocoffee.com/nl/manuals/
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