
1. Tik in het reinigingsmenu de optie 
“Zetgroep reinigen met tablet” aan.
2. Leeg de lekbak en plaats deze daarna 
weer terug.
3. Tik op “Ok” om het reinigingspro-
gramma te starten. 
4. Werp een Gio Coffee reinigingstablet 
in de schacht, zoals aangegeven op het 
scherm. Tik op “Ok”.
5. Wacht tot het programma klaar is.
6. Leeg opnieuw de lekbak.
7. Klaar!

1. Veeg vanaf de onderkant van het scherm 
omhoog om het reinigingsmenu te openen.

2. Selecteer een functie of tik boven het 
menu om het reinigingsmenu te sluiten.

1. Schuif de lekbak naar je toe.
2. Haal alle onderdelen uit elkaar.
3. Leeg de koffiedikbak in de afvalbak.
4. Leeg de lekbak in de gootsteen vanaf de 
voorkant van de lekbak.
5. Maak alle onderdelen schoon met water.
6. Zet de lekbak weer in elkaar en plaats 
deze terug in de machine.

REINIGINGSMENU OPENEN

LEKBAK LEGEN

WATERFILTER VERVANGEN*

STAP 1: ZETGROEP REINIGEN MET TABLET

1. Leeg de watertank.
2. Draai het oude filter uit de watertank en 
gooi deze bij het restafval.
3. Draai een nieuw filter in de watertank.
4. Vul de tank weer met water en plaats 
deze terug in de machine.
5. Ga naar het reinigingsmenu en tik op 
“Filter instellingen”.
6. Selecteer “Plaats een 150L filter” en tik 
vervolgens “OK”.
7. Het waterfilter wordt nu doorgespoeld.

STAP 2: VOER DAGELIJKS ONDERHOUD UIT

HULP NODIG? 

Chat op: 
giocoffee.nl 

Bel ons:
088 123 44 00

of

ALGEMEEN WEKELIJKS ONDERHOUD

ZETGROEP SPOELEN MELKSYSTEEM REINIGEN 
MET REINIGINGSMIDDEL

KLAARMAKEN VOOR 
GEBRUIK

Tip: Het klepje zit met een magneet vast. 
Open deze makkelijk door het aan de voor-
kant omhoog te wippen.

* Volg deze instructie wanneer “Vervang het waterfilter” bovenin het scherm verschijnt.



1. Tik op “Spoel Zetgroep” in het reinigingsmenu.
2. Tik op “Ok”. De machine gaat nu de zetgroep reinigen.
3. Leeg de lekbak en maak de onderdelen schoon met water.

1. Tik in het menu op  
“Reinig melksysteem met reinigingsmiddel” 
en vervolgens op “Ok” om te beginnen.
2. Voeg 10 ml Gio Coffee melkopschuimer 
reiniger in 100 ml schoon water en hang het 
melkslangetje hier in. Tik op “Ok”.
3. Plaats een nieuw bakje met 250 ml 
schoon water en hang hier het melkslange-
tje in. Tik op “Ok”
4. Plaats de slang terug in het melkpak, leeg 
de lekbak in de gootsteen en spoel de bak 
uit.

Vul het bonenreservoir 
met Gio Coffee bonen.

Vul het waterreservoir 
met water.

Neem het scherm* en de 
panelen van de machine 
af met een vochtig doekje.

STAP 1: SPOEL ZETGROEP

STAP 2: REINIG MELKSYSTEEM MET REINIGINGSMIDDEL

ONDERHOUD
BARISTI 100 WR

STAP 3: KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

DAGELIJKS ONDERHOUD

BONEN BIJVULLEN WATERRESERVOIR SCHOONMAKEN

*Makkelijk het scherm afnemen? 
  Tik in het reinigingsmenu 
  “Schermvergrendeling” aan.
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