Ontkalking
Siena

Siena 2

Lees de informatie in de bedieningsaanleiding aandachtig door. Er worden belangrijke aanwijzingen aangaande veiligheid, hygiene, gebruik en onderhoud van de machine gegeven.
Blijf weg van de uitgifte gedurende de ontkalking! Het ontkalkingsprocess niet onderbreken! Geen azijn als ontkalkingsmiddel gebruiken!
Machines met een vaste wateraansluiting dienen door een servicetechnicus ontkalkt te worden!
De koffiemachine ontkalken wanneer de indikatie
knippert! Bij machines met een software ouder dan V 2.10 verschijnen de displaymeldingen “Let op: Heet!“ en “2e Container” niet! Indien, gedurende de ontkalking, de "Water-leeg" indikatie
knippert, dan
dient water bijgevuld te worden (het ontkalkingsprogramma loopt automatisch verder).
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► Knop  
drukken om de machine
in stand-by te brengen.
► Uitloop demonteren.
► Watertank verwijderen.
► Water en ontkalkingsmiddel in de tank
mengen (Dosering zie onder).
Dosering:
Ontkalker:
Water:

750 ml
1500 ml

Siena 2:
► Container onder de uitloop plaatsen
(Inhoud: ± 2.0 liter).
Siena 1:
► Draaiknop (rechts) op de [ Stoom ] positie draaien!
► Container onder de heetwateruitloop
plaatsen (Inhoud: ± 2.0 liter).
► Knop  

Op het display verschijnt:

► Knop  

2e Container

► Knop  
Ontkalken

► Knop  

drukken.

0%

Ontkalking loopt!
(Duur: ± 40 min.)
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Wacht tot op het display verschijnt:
Water

► Watertank weer plaatsen.
► Container onder de uitloop plaatsen
(Inhoud: ± 2.0 liter).
► Knop  

Bij deze melding altijd een 2e
continer onder de heetwater uitloop plaatsen!

drukken.

Op het display verschijnt:

drukken.
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Wacht tot op het display verschijnt:

Verschijnt slechts wanneer de
stoomboiler temperatuur boven
90 °C is!

Ontkalking?

► Watertank weer plaatsen.
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  drukken (± 5 sek.).

Let op: HEET!

► Watertank zorgvuldig met drinkwater
omspoelen en vullen (± 1.5 Liter).

drukken.
Spoeling loopt!
(Duur: ± 8 min.)
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► Ontkalkingsprogramma beëindigd.
Op het display verschijnt:
<< Stand by >>

► Uitloop opnieuw monteren.
Na de ontkalking volgt automatisch een verzoek voor het
uitvoeren van de dagelijkse reiniging!
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