Snabbhandledning
Melitta Cafina XT4
Denna guide innehåller endast grunderna. Har du andra
funderingar så läs igenom manualen till kaffeautomaten eller
kontakta oss på telefon 0771-289400.

>> Påfyllning kaffe
1. Lyft på locken och fyll på kaffe. Notera att det kan vara två
olika bönor i behållarna.
2. Sätt tillbaka locket
3. Glöm inte att samtidigt tömma sumpen enligt beskrivning nedan.

>> Påfyllning av andra produkter
1. För påfyllning av chokladbehållaren, öppna dörren med nyckeln. Lyft upp taket samt lyft av locket och fyll på.

>> Tömming av sumplåda
1. När displayen visar ”Sumplåda full” eller kaffet har fyllts på måste
sumplådan tömmas.
2. Fäll/tryck upp utloppspipsmodulen.
3. Öppna dörren genom att trycka in den.
4. Töm sumplådan
5. Sätt tillbaka sumphinken och stäng dörren.
6. Bekräfta enligt instruktion på skärmen att du tömt sumplådan med
”Ja/Yes”.
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>> Rengöring av mjölkskummare
Mjölksystemet måste rengöras en gång per dygn. Maskinen håller själv reda på
när rengöringen senast gjordes. Rengöringen rekommenderas att göras på
eftermiddagen när maskinen inte ska användas mer under samma dag.
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7. Håll inne knappen längst ner till höger i 5 sekunder [1].
8. Tryck in lösenord ”0000” och tryck sedan ”OK”
9. Fyll upp 500 ml vatten och blanda i 25 ml mjölkrengöringsmedel. Lägg i
mjölkslangen i behållaren.
10. Tryck ”Mellanrengöring” och följ instruktionerna på skärmen.
11. Efter en stund ber maskinen om rent vatten. Skölj då ur behållaren och fyll
på med rent vatten. Lägg tillbaka slangen i behållaren igen.
12. Nästa steg som maskinen ber om är att lägga i rengöringstabletten. Det gör
man i den lilla svart lucka som finns på toppen mellan kaffebehållarna. [2]
13. Följ nu instruktionerna på displayen till rengöringsproceduren avslutas.
14. Sätt tillbaka mjölkslangen i mjölkbehållaren.
OBS! Minst en gång i veckan måste mjölkbehållaren göras rent. Gör rent med
vatten och diskmedel.
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