Gebruiksaanwijzing Nespresso-apparaat
1. Controleer of er in het waterreservoir (2 liter!) voldoende water zit en de afvalbak min of meer leeg
is.
• Aan de deksel van het waterreservoir zitten twee haakjes die in het apparaat passen.
2. Zet het apparaat aan met het knopje dat bovenop en achteraan op het apparaat zit.
• De lichtjes aan de voorkant gaan knipperen.
• 35 seconden wachten totdat de lichtjes constant branden.
3. Doe de handle omhoog en doe een koffiepad naar keuze in de gleuf.
• In de doos zitten diverse smaken: sterk, mild en décaffé.
• Gebruik geen andersoortige koffiepads!
4. Voor koffie: doe de handle naar beneden en druk op één van de drie lichtjes aan de voorzijde van
het apparaat:
• linker lichtje: weinig water (espresso)
• midden lichtje: wat meer water
• rechter lichtje: nog meer water (lungo)
Meer water kan worden verkregen door nogmaals het knopje aan én uit te zetten!
5. Voor thee: kijk eerst of er nog een koffiepad in het apparaat zit en verwijder deze door de handle
omhoog en weer naar beneden te doen. Druk vervolgens op het lichtje aan de onderkant van de
voorzijde van het apparaat.
• Gebruik bij voorkeur de waterkoker uit de keuken!
6. Doe na gebruik de handle omhoog zodat de koffiepad in de afvalbak valt en doe de handle
vervolgens weer naar beneden.
• Na enige tijd de afvalbak van het apparaat legen door de gebruikte koffiepads te gooien voor
recycling in een bak/zak onder de spoelbak van de bar.
• Maak ook af en toe het bakje met afvalwater schoon!
• Het apparaat gaat automatisch na 30 minuten uit.
Mogelijke storingen:
1. Ontkalken: wanneer alle lampjes 15
seconden rood gaan knipperen, moet het
apparaat ontkalkt worden.
2. Oververhitting: wanneer het lichtje voor heet
water (zie 5) blijft knipperen. In dat geval 20
minuten wachten.
3. Machine defect: alle lichtjes blijven rood
branden: helaas!
In geval van 1. en 3. Graag mij
waarschuwen: Job Dresden 06-52548464.

