
IN EN UITSCHAKELEN 
ESPRESSO MACHINE 
Instructie uitzetten van je Espressomachine (Piston):

1. Machine ontsmetten en schoonmaken. (blindfilteren met tabletten, poeder)
2. Machine uitzetten, schakelaar op stand 0 (nul).
3. Centrale waterkraan dichtdraaien.
4. Koffiemolen leegmalen en schoonmaken.
5. Bonenstolp schoonmaken met ZACHT sponsje en lauw water. (geen zeep gebruiken)
6. Lekblad goed schoonmaken.
7. Uitkloplade goed schoon en droog maken. (eventueel torkpapier op bodem leggen)
8.  Pistons schoonmaken, ook onder filterbakjes, en bij machine leggen.  

(niet in de zetgroep laten zitten!)

Instructie aanzetten van je Espressomachine (Piston):

1. Centrale waterkraan opendraaien.
2. Machine aanzetten en laten opwarmen tot er stoomdruk is.
3. Theekraan open zetten.  
4.  Zetgroepen aanzetten middels manuele knop. (dit is de knop die doorloopt 

en je zelf stopzet)
5. Na ongeveer 1.5 a 2 minuten kraan dichtdraaien, en zetgroepen uitzetten.
6. Nu gaat de boiler zich vullen met vers water en opnieuw opwarmen.  

Mocht u verder nog vragen hebben dan horen wij dit natuurlijk graag.

Wij wensen u veel sterkte in deze tijd!

Team
Coffee-Experience

Reinigingsproducten

Artikelnr VP INH EENH OMSCHRIJVING

29272379 DS 500 GR KOFFIEAANSLAG REINIG. TABS 2GR

29272299 DS 1 KG POEDER KOFFIE AANSLAG

Koffieaanslagreiniger 
Pure Professional

fles 1 kilo
29227299

Cappuccinoreiniger
fles 1 liter
229272360

www.hanos.nl/coffee-experience



IN EN UITSCHAKELEN 
VOLAUTMATEN 
Instructie uitzetten van je volautomaten:

1.  Koffiebonen uit bonenstolpen scheppen of stolpen eraf halen en legen.  
(indien je de stolpen schoonmaakt geen zeep gebruiken)

2. Koffie zetten tot de molens volledig leeg zijn.
3. Machine ontsmetten en reinigen volgens reinigingsprogramma.
4. Residubak koffiedrab legen en goed schoon en droog maken.
5. Machine openmaken en onderdelen reinigen.
6. Lekblad schoonmaken.
7. Machine uitschakelen.
8. Centrale watertoevoer dichtdraaien.

Instructie inschakelen volautomaat:

1. Centrale watertoevoer opendraaien.
2. Machine aanzetten en wachten tot deze op temperatuur/klaar voor gebruik is.
3. Verse koffie in de bonenstolpen.
4. Theeknop indrukken, dit herhaal je 10 keer. 
5. Nu loopt de boiler leeg en zal zich vullen met vers water.
6. Eerste 6 koffies laten doorlopen en weggooien.
 
Mocht u verder nog vragen hebben dan horen wij dit natuurlijk graag.

Wij wensen u veel sterkte in deze tijd!

Team
Coffee-Experience

Reinigingsproducten

Artikelnr VP INH EENH OMSCHRIJVING

29272379 DS 500 GR KOFFIEAANSLAG REINIG. TABS 2GR

29272299 DS 1 KG POEDER KOFFIE AANSLAG

Cappuccinoreiniger
fles 1 liter
229272360

Koffieaanslagreiniger 
tabs 2 gram

doos 500 gram
29272379 

www.hanos.nl/coffee-experience


