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We adviseren u om de Melitta
1) Het toestel staat uit.
Perfect Clean reinigingstabletten Vul de watertank tot de max en
te gebruiken bij dit geintegreerde plaats het terug.
reinigingsprogramma. De Caffeo
staat uit en indien nodig
verwijdert u het waterfilter. Voor
alle informatie verwijzen wij u naar
de gebruiksaanwijzing.

2)
Druk op de knop met de koppen
koffie en druk dan ook de aan/uit
knop erbij in en hou beide
knoppen vast gedurende 3
seconden.

3)
Het reinigingssymbool knippert
(gedurende het gehele
programma) en het symbool van
de lekbak brandt.

4)
Leeg de lekbak.

5)
Leeg het residubakje.

7) Het standbysymbool gaat
branden.

8)
Haal het rechterzijpaneel weg.

9)
Druk de rode knop van de
handgreep in en verplaats de
handgreep naar links. Dan trekt u
de zetgroep uit het toestel.

12)
Plaats de zetgroep terug in de
machine en vergrendel het door
de handgreep weer naar beneden
te plaatsen.

13)
Het reinigingssymbool knippert
nog steeds, het standby-symbool
is uit. Het symbool van de
watertank (kraan) brandt.

14)
Vul de watertank tot max en plaats
het terug.

6)
Plaats de lekbak terug zonder de
residubak. Dit bakje zet u onder
de koffie-uitloop. Er volgen twee
spoelingen.

10)
11)
U spoelt de zetgroep aan alle
Plaats een Perfect Clean
kanten goed door onder stromend reinigingstabletje in de zetgroep.
lauwwarm water.
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15)
Druk eventueel de koffie-uitloop
naar beneden.

16)
Druk op de knop met het
stoomwolkje.

17)
Het reinigingsprogramma gaat
verder. Dit duurt circa 5 minuten.
Er komt water uit de uitloop.
Vervolgens brandt het symbool
van de lekbak.

18)
Leeg de lekbak.

19)
Leeg het residubakje.

20)
Plaats de lekbak terug zonder het
residubakje. Het residubakje zet u
onder de uitloop.

21)
Het reinigingsprogramma gaat
verder. Dit duurt circa 5 minuten.
Er komt water uit de uitloop en in
de lekbak. Vervolgens brandt het
symbool van de lekbak.

22)
Leeg de lekbak.

23)
Leeg het residubakje.

24)
Zet het residubakje in de lekbak
en plaats de lekbak terug in het
toestel.

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