
 

Hulp nodig? Bel naar onze Technische Dienst (078 – 63 10 300) voor telefonische assistentie. 

 

Reinigingsinstructie Etna Dorado Espresso Medium/Large | Dagelijkse reiniging 

Duur: 5 minuten  

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

 

 
Open de deur met de 
sleutel, plaats de gele 
servicesleutel rechts 
bovenin een kwartslag.  

 

 
Sluit de 
ingrediëntencontainers 
af met de groene 
klepjes. Haal ze uit de 
machine, vul bij en zet 
apart. Vul ook de 
koffiebonen bij. 

 

 
Plaats een kan onder 
het uitgiftepunt.  

 

 
Spoel de mixers en 
zetgroep met behulp 
van het servicepaneel, 
toets *01* ‘Reinigen 
ventielen + spoelen 
mixers en brewer + 
reset afvalbak’.  
 

Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 

 

 
Verwijder de kan. Reinig 
de afvalbak en de lekbak 
en zet terug in de 
machine. 

 

 
Plaats de 
ingrediëntencontainers 
terug in de machine. Zet 
de groene klepjes open. 
Verwijder de gele 
servicesleutel.  

 

 
Reinig de buitenkant 
van de machine. 

 

Sluit de deur van de 
machine. Je kunt nu 
weer genieten van 
een heerlijke kop 
koffie!   
 

Benodigdheden: 

 Buitenkant machine: Glassex (art. 3005) of koffiemachine reinigingsspray (art. 3399)  

 Binnenkant machine: Andy allesreiniger (art. 3062) 

 Schone doek en emmer heet water 

 Kan (minimaal 1,5 liter) 

 Clean Fever reinigingstabletten (art. 3095) (alleen voor de wekelijkse reiniging) 

   

De onderdelen kunnen ook apart van 

elkaar gereinigd worden. Gebruik 

dan de bijhorende toetsencombinatie 

op het servicepaneel. 



 

Hulp nodig? Bel naar onze Technische Dienst (078 – 63 10 300) voor telefonische assistentie. 

 

Reinigingsinstructie Etna Dorado Espresso Medium/Large | Wekelijkse reiniging 

Duur: 15 minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 

 
 
 

Z.O.Z. 
 
 
Volg stap 1 t/m 5 van het 
dagelijks reinigen. 

 

 
Verwijder de afzuigkamer 
waar de 
ingrediëntencontainers 
op rusten.  

 

 
Verwijder de slang van 
de mixerkom en de slang 
van de uitgiftepijpen. 

 

 
Ontgrendel de mixerkom 
door de groene beugel 
aan de onderzijde naar 
voren te trekken. 

 

 
Neem de mixerkom uit de 
machine door deze recht 
naar voren te trekken. 

 

 
Neem de afzuigkap van 
de mixerkom af. 

Stap 7 Stap 8 Stap 9 Stap 10 Stap 11 Stap 12 

 

 
Reinig alle onderdelen en 
maak ze goed droog. Let 
op: de onderdelen 
kunnen niet in de 

vaatwasser.  

 

 
Reinig de directe 
omgeving rond de mixers 
in de machine. 

 

 
Plaats de mixerkom met 
afzuigkap terug. Sluit de 
twee slangen weer aan. 
Vergrendel de 
mengkamer goed met de 
groene beugel! 

 

Plaats de afzuigkamer 
terug. Plaats de 
ingrediëntencontainers 
weer in de machine.   Zet 
de groene klepjes open. 

 

 
Plaats een koffiebeker 
onder het uitgiftepunt. 
Spoel de mixers met 
behulp van het 
servicepaneel, toets *00*. 

 

Plaats de gereinigde 
afvalbak onder de 
uitgiftehouder. 

Stap 13 Stap 14 Stap 15 Stap 16 Stap 17 Stap 18 

 

Reinig de zetgroep met 
behulp van het 
servicepaneel, toets *02* 
‘Brewer reinigen met 
reinigingsmiddel’ op het 
servicepaneel. 

 

 
Wacht tot op het scherm 
de melding ‘Plaats 
reinigingsmiddel’ 
verschijnt. 

Open de afdekplaat voor 
de zetgroep en plaats het 
reinigingsmiddel in de 
trechter van de zetgroep. 

 

Gebruik het scherm om 
het reinigingsproces te 
hervatten. 

 

Reinigingsproces 
gereed? Leeg de 
afvalbak, reinig en plaats 
terug. 

 

Verwijder de gele 
servicesleutel en sluit de 
deur van de machine. 
Reinig de buitenkant. Je 
kunt nu weer genieten 
van een heerlijke kop 
koffie!  


