Geïntegreerd ontkalkingsprogramma
We adviseren u om uitsluitend de
Melitta Anti Calc producten voor
espressomachines te gebruiken
voor dit ontkalkingsprogramma.
De Caffeo staat uit en het Claris
waterfilter is verwijderd. Alle
informatie staat ook in de
gebruiksaanwijzing.

1) Het toestel staat uit.
U drukt op de knop voor de stoom
en u drukt de aan/uit knop erbij in.
Deze 2 knoppen houdt u 3 tellen
vast.

2)
Het symbool voor ontkalken
knippert tijdens het hele
programma. Het symbool van de
lekbak brandt.

3)
Leeg de lekbak.

4)
Leeg de residubak.

5)
Plaats de lekbak zonder het
residubakje terug in het toestel.

6)
Plaats het residubakje onder de
stoompijp.

7a)
Giet 125ml vloeibare ontkalker in
de lege watertank en vul met vers
water bij tot 0,5 liter.

7b)
Voeg een zakje ontkalkmiddel toe Als het ontkalkmiddel is opgelost,
in 0,5 liter warm water. Roer goed giet u dit in de watertank.
door.

OF

8)
9)
Plaats de watertank terug en druk Water stroomt in meerdere
op de knop met het stoomwolkje. intervallen in de lekbak. Dit duurt
ca. 15 minuten. Daarna brandt
het symbool van de
stoombereiding.

10)
Draai de schakelaar open naar
rechts.

11)
12)
Water stroomt in meerdere
Laat de schakelaar openstaan.
intervallen in het residubakje. Het Leeg de lekbak.
symbool van de stoombereiding
knippert. Daarna brandt het
symbool van de lekbak.
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13)
Leeg het residubakje.

14)
Plaats de lekbak zonder het
residubakje terug in het toestel.

15)
Plaats het residubakje onder het
stoompijpje.

18)
Druk op de knop met het
stoomwolkje.

19)
20)
Water stroomt in het residubakje, Draai de schakelaar weer dicht.
terwijl het symbool van de
stoombereiding knippert. Als dit
klaar is, brandt het symbool van
de stoombereiding.

23)
Leeg het residubakje.

24)
Plaats de residubak weer in de
lekbak en zet het terug in de
Caffeo.

16)
Het symbool van de watertank
(kraan) brandt.

17)
Spoel de watertank leeg en vul
het tot de max. Plaats het terug in
het toestel.

21)
Water stroomt in het lekbakje.
Daarna brandt het symbool van
de lekbak.

22)
Leeg de lekbak.

25)
Na een korte opwarmperiode is
uw Caffeo weer klaar voor
gebruik.
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