
1. Schuif de uitloop van de containers omhoog.
2. Draai de groene ring naar rechts om de 
mixerkom te ontgrendelen.
3. Trek de mixerkom naar je toe.
4. Haal slang A en B los van de uitloop en mixerkom.
5. Trek de onderdelen van de mixerkom uit elkaar.
8. Reinig alle onderdelen in water en maak deze droog.
9. Assembleer de mixerkom en bevestig de slangen.
10. Plaats de mixerkom terug in de koffi emachine, duw 
stevig aan en draai de groene ring naar links.
11. Bevestig de slangen aan de uitloop van de mixerkom 
en het uitgiftepunt.
12. Plaats de ingrediëntencontainers in de koffi emachine 
en schuif de uitloop naar beneden.
13. Ga door naar stap 2.

1. Selecteer het druppel icoon bovenin het 
beeldscherm.

2. Selecteer de gewenste reiniging. 

1. Open de koffi emachinedeur.
2. Haal de lekbak naar je toe.
3. Trek de koffi eresidubak naar je toe.
4. Leeg de residubak in de afvalbak.
5. Leeg de lekbak in de gootsteen.
6. Maak alle onderdelen schoon met water.

7. Plaats eerst de koffi eresidubak terug in de 
koffi emachine en daarna de lekbak.
8. Sluit de koffi emachinedeur.
9. De koffi emachine vraagt of de residubak 
geleegd is. Druk op “ok”.
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1. Selecteer in het reinigingsmenu de optie “Mixer - Brewer”.
2. De koffi emachine geeft 50ml aan, bevestig met “ok”.
3. De machine reinigt nu de verschillende onderdelen. Wacht 
tot het programma is volbracht.
4. Leeg de lek- en residubak.
5. Ga door naar stap 2.

Vul het bonenreservoir met 
Gio Coffee bonen.

Vul de containers met 
ingrediënten.

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

STAP 1: MIXER - BREWER REINIGEN

HULP NODIG? 

Chat op: 
giocoffee.nl

Bel ons:
088 123 44 00
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STAP 2: KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

DAGELIJKS ONDERHOUD

BONEN BIJVULLEN CONTAINERS BIJVULLEN SCHOONMAKEN

VERSIE 1

ONDERHOUD
MAGENTA TOUCH


