Reiniging – Dalla Corte
Dagelijkse reiniging

1.
2.
3.
4.
5.

Neem de filterdrager uit de machine en voorzie deze van een blindfilter.
Borstel de groep schoon terwijl de groep doorspoelt.
Plaats een schoonmaaktablet in het blindfilter en plaats deze terug in de machine.
Start het automatische schoonmaakprogramma.
Verwijder na afloop het vuil uit het blindfilter en start het programma opnieuw, maar nu zonder
schoonmaaktablet.
6. *Verwijder het blindfilter. Maak de filterdrager en het filterbakje schoon met warm water en een
zachte schuurspons (geen metaalspons!) .
7. Plaats het filterbakje weer in de filterdrager en daarna in de groep.
* Laat 1 á 2 keer per week de filterdragers en de losse filterbakjes een nacht weken in Neodisher (KMR
poeder). Daarna met het sponsje uitvegen, omspoelen en droog poetsen. Tot slot de filterdragers terug in
de machine plaatsen en ze zijn weer klaar voor gebruik.

Hygiëne
Benodigdheden: 3 vaatdoekjes, 1 handdoekje en 1 kwast.
Gebruik 1 vaatdoek voor de stoompijp, 1 voor het lekrooster (zodat de onderkant van de kopjes schoon
blijft) en 1 voor het werkblad.
Gebruik het handdoekje om de filterdrager na iedere zetbeurt schoon te poetsen. Hang deze aan een
haakje vlakbij het apparaat, de uitkloplade of aan je sloof, zodat deze makkelijk en snel te gebruiken is.
De kwast gebruik je om overtollig gemalen koffie te verwijderen van de molen en de ruimte om de machine
en de molen heen.

Reiniging – Overige espressomachines
Dagelijkse reiniging

1.
2.
3.
4.

Neem de filterdrager uit de machine en voorzie deze van een blindfilter.
Borstel de groep schoon terwijl de groep doorspoelt.
Doe een mespuntje schoonmaakpoeder in het blindfilter en plaats deze terug in de machine.
Laat gedurende 3 seconden water door de groep stromen en zet hem dan uit. Wacht 3 seconden
voor je hem weer aanzet. Herhaal deze stappen 10 keer.
5. Verwijder na afloop het vuil uit het blindfilter en herhaal de stap 10 keer, maar nu zonder
schoonmaakpoeder.
6. Verwijder het blindfilter. Maak de filterdrager en het filterbakje schoon met warm water en een
zachte schuurspons (geen metaalspons!).
7. Plaats het filterbakje weer in de filterdrager en daarna in de groep.
* Laat 1 á 2 keer per week de filterdragers en de losse filterbakjes een nacht weken in Neodisher (KMR
poeder). Daarna met het sponsje uitvegen, omspoelen en droog poetsen. Tot slot de filterdragers terug in
de machine plaatsen en ze zijn weer klaar voor gebruik.

Hygiëne
Benodigdheden: 3 vaatdoekjes, 1 handdoekje en 1 kwast.
Gebruik 1 vaatdoek voor de stoompijp, 1 voor het lekrooster (zodat de onderkant van de kopjes schoon
blijft) en 1 voor het werkblad.
Gebruik het handdoekje om de filterdrager na iedere zetbeurt schoon te poetsen. Hang deze aan een
haakje vlakbij het apparaat, de uitkloplade of aan je sloof, zodat deze makkelijk en snel te gebruiken is.
De kwast gebruik je om overtollig gemalen koffie te verwijderen van de molen en de ruimte om de machine
en de molen heen.

