
 

 

 

 

1. Placera en kopp under utloppet. 
2. Tryck på knappen för önskad dryck. 
3. Vänta tills displayen visar att koppen är klar och tag då bort koppen.   

  

1. Om bönorna är slut, eller om maskinen indikerar ”Coffee shortage”.  
2. Öppna locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe, rätt sorts kaffe i rätt behållare. 
3. Öppna dörren på maskinen och dra ut den svarta sumphinken som finns längst ner till höger och töm denna. Sätt 

tillbaka den på samma sätt. 
4. Töm spillbrickan som finns längst ner och sätt tillbaka igen. 
5. Tryck på Reset ”no beans”. 
6. Tryck på Reset waste. 
7. Stäng dörren och tryck Exit längst ner till höger. 
8. Placera en kopp vid kaffeutloppet, tryck sedan på Instant rinsing för att skölja blandarskål. 

1. Öppna dörren. 
2. Dra ut den svarta sumphinken som finns längst ner till höger och töm. Sätt tillbaka den på samma sätt. 
3. Töm spillbrickan som finns längst ner och sätt tillbaka igen. 
4. Tryck på Reset waste. 
5. Stäng dörren och tryck Exit längst ner till höger.  
6. Placera en kopp vid kaffeutloppet, tryck sedan på Instant rinsing för att skölja blandarskål. 

1. Öppna dörren. 
2. Vrid utloppet på ingrediensbehållaren till stängt läge. 
3. Lyft behållaren något och ta ut den mot dig. 
4. Lyft på locket och fyll på behållaren. 
5. Sätt in behållaren igen och glöm inte att vrida tillbaka utloppet. 
6. Tryck på Reset chocolate och Reset milk. 
7. Stäng dörren och tryck Exit längst ner till höger.  
8. Placera en kopp vid kaffeutloppet, tryck sedan på Instant rinsing för att skölja blandarskål. 

 



 

1. Tryck upp kaffeutloppet och placera kannan. 
2. Tryck på knappen för Jug of Coffee.  
3. Nu gör den 7 kaffekoppar i följd. 
4. Vänta tills maskinen är klar och tag då bort kannan. Dra ner kaffeutloppet igen. 

 

1. Öppna dörren och tryck på Daily Cleaning. 
2. Tryck på Brewer Rinsing (2min). 
3. Töm sumplådan och sätt tillbaka. Stäng dörren. 
4. Placera en kopp/kanna under utloppet. 
5. Tryck igen på Brewer rinsing nere i högra hörnet. 
6. Följ sedan instruktionerna på displayen.  
7. Tryck på Drinks menu. 
8. Placera en kopp vid kaffeutloppet, tryck sedan på Instant rinsing för att skölja blandarskål. 

1. Öppna dörren och tryck på Weekly cleaning. 
2. Tryck på Cleaning brewer. 
3. Töm sumplådan och sätt tillbaka. Stäng dörren. 
4. Placera en kanna under utloppet. 
5. Tryck på Cleaning brewer nere i högra hörnet. 
6. Följ instruktionerna i displayen.  
7. När maskinen sköljt klart, ta bort kannan och töm sumphinken. 
8. Stäng dörren och tryck på Drinks menu. 
9. Placera en kopp vid kaffeutloppet, tryck sedan på Instant rinsing för att skölja blandarskål. 

 


