VERONA VA

Dagelijks onderhoud

1

2

1. Open de deur en klep van de machine.
2. Plaats de gele servicesleutel en laat de
machine opstarten.

3

1. Vul de ingrediëntencontainers en het
bonenreservoir bij.

4

5

1. Maak de binnen- en buitenkant van de
machine schoon met een vochtige doek.
2. Sluit het reinigingsprogramma af met de
onderste knop.

1. Plaats een beker onder het uitgiftepunt en
druk op de onderste knop.
2. Druk op de bovenste knop om de zetgroep
en het mixersysteem te spoelen.
3. Herhaal dit twee keer, zodat de machine in
totaal drie keer is doorgespoeld.

6

1. Verwijder de gele servicesleutel.
2. Sluit de klep en deur. Laat de machine
opnieuw opstarten.

1. Leeg de lek- en afvalbak. Reinig de bakken
met heet water en plaats ze terug.

KOM JE ER NIET UIT?
WIJ HELPEN GRAAG!
Neem contact op met
onze Customer Service:

088 123 44 00

Kijk voor meer informatie
over onderhoud op:

giocoffee.nl/onderhoud

VERONA VA
1

1. Open de deur en klep van de machine.
2. Vul de ingrediëntencontainers en het
bonenreservoir bij.

4

1. Haal de metalen plaat (tussen de brewer
en mixerkom) uit de machine, door deze iets
omhoog te schuiven en naar je toe te trekken.

7

1. Plaats de slangetjes terug in het uitgiftepunt. (Let op: de slangetjes kunnen er maar
op één manier in.)

10

1. Maak de binnen- en buitenkant van de
machine schoon met een vochtige doek.
2. Sluit het reinigingsprogramma af met de
onderste knop.

Wekelijks onderhoud
2

1. Haal de slangetjes los van het uitgiftepunt.
2. Haal het uitgiftepunt uit de machine:
ontgrendel het uitgiftepunt door de knop
‘→ Press here’ ingedrukt te houden en trek
het uitgiftepunt naar je toe.

5

1. Reinig alle gedemonteerde onderdelen
met heet water en droog ze goed af.
2. Plaats de schoongemaakte onderdelen
terug: eerst de metalen plaat en dan het
uitgiftepunt.

8

1. Plaats de gele servicesleutel en laat de
machine opstarten.

11

1. Verwijder de gele servicesleutel.
2. Sluit de klep en deur. Laat de machine
opnieuw opstarten.

3

1. Haal de mixerkom uit de machine:
ontgrendel de groene ring (tegen de klok
indraaien) en trek de mixerkom naar je toe.

6

1. Zet de mixerkom in elkaar en plaats deze
terug. (Let op: zorg dat het blauwe buisje van
de mixer goed aansluit op het witte pijpje van
de machine.)
2. Draai de groene ring met de klok mee tot
deze vergrendeld is.

9

1. Plaats een beker onder het uitgiftepunt en
druk op de onderste knop.
2. Druk op de bovenste knop om de zetgroep
en het mixersysteem te spoelen.
3. Herhaal dit twee keer, zodat de machine in
totaal drie keer is doorgespoeld.

12

1. Leeg de lek- en afvalbak. Reinig de bakken
met heet water en plaats ze terug.

VERONA WR

Dagelijks onderhoud

1

2

1. Open de deur en klep van de machine.
2. Plaats de gele servicesleutel. Display:
‘Control Boiler / Bevestigen’.
3. Bevestig met de knop Koffie en laat de
machine opstarten.

3

1. Vul de ingrediëntencontainers en het
bonenreservoir bij.

4

5

1. Druk op de bovenste knop: de machine
spoelt de zetgroep en het mixersysteem.
2. Herhaal dit twee keer, zodat de machine in
totaal drie keer is doorgespoeld.
3. Maak de binnen- en buitenkant van de
machine schoon met een vochtige doek.

1. Plaats een beker onder het uitgiftepunt.
2. Druk op de onderste knop. Display:
‘manu>1 Statistieken’.

6

1. Sluit het reinigingsprogramma af met de
onderste knop.
2. Verwijder de gele servicesleutel en sluit de
klep en deur. Display: ‘Control Boiler /
Bevestigen’.
3. Bevestig met de knop Koffie en laat de
machine opnieuw opstarten.

1. Leeg de lek- en afvalbak en reinig met heet
water. (Let op: houd de deur gesloten.)
2. Vul het waterreservoir en plaats de
onderdelen terug. Display: ‘Control Boiler /
Bevestigen’.
3. Bevestig met de knop Koffie.

KOM JE ER NIET UIT?
WIJ HELPEN GRAAG!
Neem contact op met
onze Customer Service:

088 123 44 00

Kijk voor meer informatie
over onderhoud op:

giocoffee.nl/onderhoud

VERONA WR
1

1. Open de deur en klep van de machine.
2. Vul de ingrediëntencontainers en het
bonenreservoir bij.

4

1. Haal de metalen plaat (tussen de brewer
en mixerkom) uit de machine, door deze iets
omhoog te schuiven en naar je toe te trekken.

7

1. Plaats de slangetjes terug in het uitgiftepunt. (Let op: de slangetjes kunnen er maar
op één manier in.)

10

1. Maak de binnen- en buitenkant van de
machine schoon met een vochtige doek.
2. Sluit het reinigingsprogramma af met de
onderste knop.

Wekelijks onderhoud
2

1. Haal de slangetjes van het uitgiftepunt los.
2. Haal het uitgiftepunt uit de machine:
ontgrendel het uitgiftepunt door de knop
‘→ Press here’ ingedrukt te houden en trek
het uitgiftepunt naar je toe.

5

1. Reinig alle gedemonteerde onderdelen
met heet water en droog ze goed af.
2. Plaats de schoongemaakte onderdelen
terug: eerst de metalen plaat en dan het
uitgiftepunt.

8

1. Plaats de gele servicesleutel. Display:
‘Control Boiler / Bevestigen’.
2. Bevestig met de knop Koffie en laat de

machine opstarten.

11

1. Verwijder de gele servicesleutel en sluit de
deur. Display ‘Control Boiler / Bevestigen’.
2. Bevestig met de knop Koffie en laat de
machine opstarten.
3. Leeg de lek- en afvalbak. Reinig de bakken
met heet water.

3

1. Haal de mixerkom uit de machine:
ontgrendel de groene ring (tegen de klok
indraaien) en trek de mixerkom naar je toe.

6

1. Zet de mixerkom in elkaar en plaats deze
terug. (Let op: zorg dat het blauwe buisje van
de mixer goed aansluit op het witte pijpje van
de machine.)
2. Draai de groene ring met de klok mee tot
deze vergrendeld is.

9

1. Plaats een beker onder het uitgiftepunt.
Druk aan de binnenkant van de deur op de
onderste knop. Display: ‘manu>1 Statistieken’.
2. Druk op de bovenste knop: de machine
spoelt de zetgroep en het mixersysteem.
3. Herhaal dit twee keer, zodat de machine in
totaal drie keer is doorgespoeld.

12

1. Vul het waterreservoir en plaats de
onderdelen terug. Display ‘Control Boiler /
Bevestigen’.
2. Bevestig met de knop Koffie.

