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WEKELIJKS ONDERHOUD

ALGEMEEN: AFVALBAK EN LEKBAK LEGEN
1. Open de koffiemachinedeur.
2. Plaats de gele servicesleutel.
3. Trek de koffieresidu- en lekbak uit
de machine.
4. Leeg de residubak in de afvalbak.
5. Leeg de lekbak in de gootsteen.
6. Maak alle onderdelen schoon
met water.

7. Plaats de residu- en lekbak terug.
8. Reset de afvalbakteller door *06* in te
toetsen op het bedieningspaneel aan de
binnenkant van de deur.
9. De machine vraagt om bevestiging. Druk
op een toets van het bedieningspaneel.
10. Verwijder de servicesleutel en sluit de
deur.

STAP 2: REINIGEN ZETGROEP MET TABLET

servicesleutel

1,5L

servicesleutel

STAP 1: REINIGEN MIXERKOM
1. Open de deur van de machine.
2. Sluit de ingrediëntencontainers en
haal deze uit de machine.
3. Haal de slang uit de uitloop en van
de mixerkom.
4. Haal de mixerkom los door de
groene hendel naar je toe te trekken.
5. Haal alle onderdelen van de
mixerkom uit elkaar.

sluiten

openen

6. Reinig de onderdelen van de mixerkom
met water en spoel de slang door. Maak
deze daarna goed droog.
7. Zet de mixerkom in elkaar en plaats deze
terug in de koffiemachine.
8. Bevestig de slang aan de mixerkom en
uitloop.
9. Plaats de ingrediëntencontainers terug en
open de toevoer.
10. Ga door naar stap 2.

1. Open de deur van de koffiemachine.
2. Plaats de gele servicesleutel.
3. Leeg de lek- en koffieresidubak en plaats
deze terug in de koffiemachine.
4. Plaats een kan onder het uitgiftepunt van
minimaal 1,5L.
5. Start het programma om de zetgroep te
reinigen door de code *02* in te toetsen
op het bedieningspaneel aan de binnenkant
van de deur.
6. Wacht tot er “Plaats reinigingsmiddel”
verschijnt.
7. Open de afdekplaat voor de zetgroep en
plaats het reinigingstablet (zie afbeelding).
8. Sluit de afdekplaat en druk op een
willekeurige toets van het bedieningspaneel
om het programma te starten.
9. Wacht tot het programma klaar is.
10. Leeg de gevulde opvangkan.
11. Leeg nogmaals de lek- en residubak en
plaats terug in de koffiemachine.
12. De machine vraagt of de afvalbak
geleegd is. Druk op een toets van het
bedieningspaneel om te bevestigen.
13. Verwijder de gele servicesleutel en sluit
de deur van de koffiemachine.
14. Ga door naar stap 3.

STAP 3: KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

KOFFIEBONEN BIJVULLEN

CONTAINERS BIJVULLEN

SCHOONMAKEN

Vul het bonenreservoir
met Gio Coffee bonen.

Vul de containers met
ingrediënten.

Neem de machine af
met een vochtige doek.

DAGELIJKS ONDERHOUD
STAP 1: SPOEL MIXERS EN ZETGROEP
1. Open de deur van de machine.
2. Plaats de gele servicesleutel.
3. Plaats een kan onder het
uitgiftepunt van minimaal 1,5L.
4. Toets op het bedieningspaneel
de code *01* in.
5. Wacht tot de machine klaar is
met het reinigingsprogramma.

6. Reinig de residubak en reset de
teller. Bevestig dit door op een toets
van het bedieningspaneel te drukken.
7. Leeg de kan en verwijder de
servicesleutel.
8. Sluit de koffiemachinedeur.
9. Ga door naar stap 2.
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servicesleutel

1,5L

STAP 2: KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

BONEN BIJVULLEN

CONTAINERS BIJVULLEN

SCHOONMAKEN

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.

HULP NODIG?

Chat op:
giocoffee.nl

of

Bel ons:
088 123 44 00
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