
 

Langdurig uitschakelen van uw Espresso koffiemachine 

 

1. Koffiegedeelte: 

        

Voer het volledige reinigingsprogramma uit. Daarna neemt u nog een enkele consumpties zwarte 

koffie. Hierdoor wordt het reinigingsmiddel dat eventueel nog aanwezig zou kunnen zijn mee 

opgelost; het kan dan zeker niet verdrogen in het zetsysteem en later voor onaangename smaken 

zorgen.  

 

2. Bonencontainers: 

Het is aan te raden de bonen uit de bonencontainers te verwijderen. Dit kan door de container weg 

te nemen en leeg te schudden; zuig daarna met een stofzuiger ook nog de overige bonen (die nog in 

de molen zitten) op. 

 

3. Melksysteem:  

 

     

Indien het toestel voorzien is van een “verse melk” systeem, dan is met het reinigingsprogramma ook 

dit verse melksysteem gereinigd. Normaal gesproken is dan het melksysteem schoon. 

Wanneer je het meksysteem voor langere tijd inactief zet, dan kan het wel onaangename geurtjes 

vertonen. Het is dan beter om na het reinigen het melksysteem nog even aan te schakelen, en de 

container te vullen met schoon water i.p.v. melk. Neem dan enkele melkproducten. De slangen en 

het melk systeem worden dan nog eens extra gespoeld met helder water. 



 

NCF: (No clean Foamer) 

                                            

                                                                                                             
Indien je een koffietoestel “Barista One” of “Prime “ toestel met verse 

melk bezit, is het aan te raden om het NCF gedeelte te verwijderen en 

weg te gooien. Je kan er dan een nieuwe plaatsen wanneer je het 

toestel terug in bedrijf neemt. 

 

4. Uitschakelen toestel 

Je kan het toestel nu uitschakelen. Trek daarna de stekker van het toestel uit, en zet de kraan toe. 

 

5. Waterbakje:  

 

Indien je toestel niet is aangesloten aan de waterleiding, maar voorzien is van een 

waterbakje, maak dan het waterbakje leeg; Maak het schoon, en droog het met een 

doekje of met papier. 

 

6. Droesbakken en lekbakken: 

Maak de droesbak en de lekbak goed schoon. Indien het toestel langdurig stilstaat, kan hier anders 

schimmelvorming optreden. Na het reinigen opdrogen met een doek of met papier. 

 

7. Melkkoeling  en containers 

Geef nog even extra aandacht aan het koelcompartiment. Maak het goed schoon en droog. 

Ook de containers waar je normaal de melk in  doet, moeten goed gereinigd worden. Je kan ze 

eventueel in de vaatwasmachine stoppen en nadien even uitspoelen en opdrogen. 

 

Indien je een koffiesysteem met Cafitesse melk hebt (easymilk toestel): verwijder dan 

het melkpak, en gooi het weg. Het is maximaal 10 dagen bruikbaar, de kans dat je het 

nog kan gebruiken na de stilstand is bijzonder klein. 

 



 

Terug in bedrijf nemen van uw toestel 

 

1. Zet de kraan open 

2. Spoel de brita waterfilter  

 

a. Open de watertoevoer maar schakel het koffietoestel nog niet 
in.  

b. Het spoelventiel (1) activeren en het Waterfiltersysteem 
spoelen totdat het gefilterde water helder en zonder luchtbellen 
is. Wij raden aan +/- 10 liter te spoelen.  

c. Bij het ontluchten/spoelen van de spoelslang (2) het 
weglopende water opvangen in een geschikt reservoir.  

d. Controleer het systeem op eventuele lekkages.  
 

 

 

 

3. Vul de machine met ingrediënten  

4. Steek de stekker in, en start de machine op. 

5. Zodra het toestel warm is, voer  je een reiniging uit. Hierdoor ga je het systeem niet alleen nog 

eens extra reinigen, maar ververs je ook het water dat nu al een tijdje stil staat. 

 

Hierna is het toestel bedrijfsklaar 
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