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Informatie

Aanvullende informatie met advies over het bereiden van dranken of het bedienen van de machine.

LET OP: Lees deze instructies en veiligheidsmaatregelen door, voordat u de machine bedient.
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Veiligheidsmaatregelen

Let op!

Lees deze instructies voordat u
de machine opstart.

Zorg ervoor dat u deze veiligheidsinstructies
zorgvuldig heeft gelezen voordat u uw koffiezetapparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar
deze instructies op een veilige plaats waar u
ze, indien nodig, kunt raadplegen. Bij verkeerd
gebruik van de machine komt de aansprakelijk
van Nespresso® te vervallen.
Algemene veiligheidsinstructies
• Schakel de machine in geval van nood uit door middel
van de hoofdschakelaar. Trek de stekker van de machine eruit of verwijder de zekering van de zekeringkast.
Neem contact op met uw servicepartner.
• De machine is alleen voor gebruik binnenshuis.
• De koffie-, melk- en waterbuizen kunnen erg heet
worden. Vermijd direct contact (gevaar voor brandwonden)!
• Reinig de machine voordat het een langere tijd buiten
bedrijf zal zijn (vrije dag, collectief verlof, etc.). Verwijder
en maak de capsulecontainer leeg en scheid de machine dan van het elektriciteitsnet. Verwijder en maak de
melkcontainer leeg, reinig deze en bewaar de container
met de klep open. Laat de deur van het koelapparaat
open om de luchtcirculatie te bevorderen.
• Gebruik de machine niet als het niet perfect functioneert of als het beschadigd is. Als de machine defect
of beschadigd is, neem dan contact op met uw servicepartner.
• Dompel de machine, de kabel of de stekker nooit in
water of ieder andere vloeistof.
• De machine mag alleen bedreven worden in een hygiënische en ergonomische omgeving. De gebruiker moet
voldoende plaats hebben en de werkplek moet goed
verlicht zijn.
• Grijp niet in de behuizing wanneer de bak is verwijderd.
• Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht van
een volwassene gebruiken.
• Houd kinderen en andere personen weg van de machine
tijdens reparatiewerkzaamheden. Afleiding kan leiden
tot ongevallen.

Plaatsen van de machine
• De machine mag alleen opgesteld en geïnstalleerd, verplaatst of verwijderd worden door een geautoriseerde
en opgeleide servicepartner van Thermoplan.

• Plaats de machine niet in warme of vochtige omgevingen. De omgevingstemperatuur moet tussen de 16 °C
en 32 °C zijn.
• Plaats de machine nooit op een heet oppervlak. Het
gebruik van de machine in de buurt van open vuur is
ten strengste verboden.
• Plaats de machine op een vlak, horizontaal, stabiel en
hittebestendig oppervlak.
• Plaats de machine niet op een plek waar een waterstraal gebruikt kan worden om de machine te reinigen.
• Plaats de kabel niet in de buurt van of op hete delen van
de machine. Bescherm de kabel tegen warmtebronnen
en scherpe randen.
• De machine en de voedingskabels moeten buiten het
bereik van kinderen geplaatst worden.
• Het koffiezetapparaat moet vrijstaand zijn, zodat de
luchtcirculatie niet verminderd wordt. Laat daarom een
ruimte van ten minste 50 mm voor de luchtopeningen.
• Voor tijdelijke opslag: sla de machine in een stofvrije en
droge omgeving op. De temperatuur mag nooit onder 0
°C komen!
• Plaats dit product 20 cm of meer van het lichaam van de
gebruiker of persoon in de buurt.

Installatie / transport / deïnstallatie
• De machine mag alleen geïnstalleerd, verplaatst naar
een andere locatie of verwijderd worden door een
geautoriseerde en opgeleide servicepartner van Thermoplan. Neem de nationale eisen m.b.t. gewichtheffen
in acht
• De machine mag alleen geïnstalleerd worden met
gebruikmaking van de geleverde aansluitkabels en
slangen. Bestaande kabels of slangen mogen niet worden hergebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade die ontstaan is door onjuist installeren. Bij het
gebruik van verkeerde aansluitingen vervalt de garantie!
• De wateraansluiting mag alleen aangesloten zijn aan
een drinkwaterleiding.
• Neem nationale eisen voor installatie aan een drinkwaterleiding in acht.
• Controleer periodiek wateraansluitingen op lekkages.
• De elektrische spanning op het typeplaatje moet identiek zijn met de netspanning in uw land.
• De bovenkant van de machine moet zich ten minste
1,5 m boven de grond bevinden.

Gebruik van de machine
Deze machine is alleen geschikt voor produceren van koffie-, melk- en heet waterproducten en is geschikt voor
commercieel gebruik in de catering. Neem daarom de
volgende instructies in acht:
• Deze machine werkt met Nespresso-capsules, exclusief
verkrijgbaar bij Nespresso® en diens geautoriseerde
distributeurs.
• De melkcontainer mag alleen gebruikt worden op
koude melk op te slaan. Vul de melkcontainer niet met
andere vloeistoffen dan met melk (bijv. siroop of alcohol). Merk op dat wanneer melk in de melkcontainer
wordt geschonken, de melk een temperatuur van beneden de 5 °C moet hebben, aangezien de container is
ontworpen om de melk koel te houden, maar niet om
de temperatuur te verlagen.
• Voer alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden
met regelmatige intervallen uit zoals beschreven staat
in deze instructies.

Reinigen van de machine
Het dagelijks reinigen van de machine is niet alleen noodzakelijk, maar het waarborgt ook de noodzakelijke hygiëne en neutrale smaak alsmede een langere levensduur
van de machine.
Raadpleeg hoofdstuk “Dagelijkse reiniging” (pagina 20)
voor een complete handleiding hoe u uw machine moet
reinigen. Neem ook de volgende instructies in acht:
• Gebruik alleen melkreinigingstabletten van Thermoplan
om het automatische reinigingsproces uit te voeren.
Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen of ontsmettingsmiddelen voor dit doel.
• Wanneer het koffiezetapparaat wordt aangeraakt,
vooral de buizen, moet bacteriële contaminatie vermeden worden.
• Doekjes of sponzen moeten goed uitgewrongen worden om ervoor te zorgen dat ze alleen vochtig zijn, maar
niet nat, anders is er een risico op elektrische schok.
• Plastic delen mogen niet in de magnetron gedroogd
worden.
• Reinig plastic delen niet met alcohol, ethanol, methanol,
spiritus of ontsmettingsmiddelen. Schoonmaakmiddelen met sterk zuurhoudende middelen, zoals azijnzuur,
mogen ook niet worden gebruikt.
• De machine mag niet gereinigd worden met waterstralen.
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Veiligheidsmaatregelen

Bediening

Service door de servicepartner

Garantiebepalingen

• De machine mag alleen worden bediend door opgeleid bedieningspersoneel.
• Alle werkzaamheden buiten de in deze handleiding
genoemde mogen alleen worden uitgevoerd door
geautoriseerde en opgeleide servicepartners van
Thermoplan.
• Sluit de hendel altijd helemaal en trek deze nooit
omhoog tijdens het bedrijf. Stop geen vingers in de
capsule-inwerpopeningen. Letselgevaar!
• Als een capsule vastzit in de inwerpopening, schakel
de machine uit voordat een handeling wordt uitgevoerd.
Open de hendel niet tijdens de bereiding. Om de
bereiding te stoppen, druk nogmaals op de productknop.
• Gebruik de machine nooit zonder het lekrooster.
• Houd uw werkplek schoon en opgeruimd. Wanorde
en onverlichte werkplekken kunnen leiden tot ongevallen.
• De capsulecontainer moet geleegd worden wanneer de overeenkomstige melding op de display
verschijnt. Spoel de container met een oplossing
van warm, zeepwater nadat u klaar bent met het
gebruik ervan.
• Deze gedispenseerde machine is niet bedoeld voor
het gebruik door personen (waaronder kinderen)
met verminderde fysieke, sensorische of mentale
vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij ze expliciet zijn opgeleid door een
verantwoordelijke persoon of zijn ingelicht over het
gebruik van de gedispenseerde machine om zo hun
veiligheid te waarborgen. Houd kinderen altijd ver
van de machine.

• Een melding zal verschijnen op de display van het
koffiezetapparaat als de machine onderhouden
moet worden. De machine moet minstens één keer
per jaar of elke 48.000 drankproducten onderhouden worden door geautoriseerde en opgeleide servicepartners van Thermoplan.
• De machine mag alleen geopend worden door geautoriseerde en opgeleide servicepartners van Thermoplan.

• De op kosten gebaseerde, uitgebreide garantie met
volledige service van Thermoplan zal geheel inclusief
alle kosten voor service of onderdelen zijn voor een
periode van vijf jaar vanaf de installatie.
Defecten door verkeerd gebruik of het aansluiten
van ongeschikte aansluitingen worden niet gecompenseerd.
• De fabrieksgarantie van Thermoplan zal voor afzonderlijke onderdelen of montages vanaf de installatie
12 maanden gelden of 15 maanden na levering
vanaf de fabriek in het geval van fabricage- of constructiefouten. Defecten door verkeerd gebruik of
het aansluiten van ongeschikte aansluitingen worden niet gecompenseerd.
Slijtageonderdelen zijn niet gedekt door garantie.
De werktijd is niet gedekt door de fabrieksgarantie
van Thermoplan.
Elke garantieclaim moet worden geregistreerd
door de overeenkomstige servicepartner van Thermoplan door gebruik te maken van een volledig ingevuld formulier dat aan Thermoplan moet worden
voorgelegd.
Thermoplan bekijkt de claims, maakt een retournummer aan en informeert de getroffen wederverkoper welke reserveonderdelen geretourneerd
moeten worden.
• Alle Nespresso®-machines wordt onderworpen
aan strikte controles. Betrouwbaarheidstests onder
praktische omstandigheden worden willekeurig uitgevoerd op geselecteerde eenheden. Dit kan sporen
laten zien van ieder eerder gebruik.

Commercieel gebruik
• Aguila AG420PRO is een Espresso koffiemaker (of
machine).
• Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door experts of getrainde gebruikers in winkels, in lichte
industrie en op boerderijen of voor commercieel
gebruik door leken.
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Verwijdering
• Een geautoriseerde en opgeleide servicepartner van
Thermoplan moet de machine en de verpakking
wegdoen. Verwijder de machine of onderdelen ervan niet zelf.

Beperkingen van aansprakelijkheid
• Thermoplan is niet aansprakelijk voor wat voor verwondingen of ongevallen dan ook als de veiligheidsinstructies in deze handleiding niet in acht worden
genomen. Daarnaast wordt aansprakelijkheid alleen
geaccepteerd binnen de grenzen van de machine.
Thermoplan is aansprakelijk voor gebreken van de
machine overeenkomstig de garantiebepalingen.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de machine.

Signalen, signaalwoorden
en veiligheidsrichtlijnen

Het gevarendriehoek staat in de instructies
waar het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot gevaar voor de
gebruiker of de machine.
Waarschuwing
Elektrische
schok

Waarschuwing
Gevaar voor
brandwonden

Instructie:
lees instructies

Algemene
informatie

Verbod:
niet aanraken

Verbod:
niet binnenin
grijpen

Verbod:
draag veiligheidsbril

Instructie:
draag handschoenen

Gedispenseerde machine
Gedispenseerde machines zijn apparaten die koffie-, melk- en heet waterproducten kunnen maken.

Elektrische veiligheid
Gevaar voor elektrische schok
• De actieve delen zijn geplaatst in de behuizing van
het koffiezetapparaat.
• Open daarom de behuizing onder geen enkele
omstandigheid. Alleen opgeleid servicepersoneel
mag de machine openen.
• Houd de gedispenseerde machine uit de buurt van
vochtigheid.
• Schenk nooit wat voor vorm van vochtigheid dan
ook op de bovenkant van de machine.
• Stop met het gebruiken van de gedispenseerde
machine als de kabel of de stekker beschadigd
zijn. Laat het defecte deel repareren of vervangen.

Servicepartner
Uw servicepartner is een vertegenwoordiger van
Thermoplan. Heeft u vragen of problemen, neem dan
eerst contact op met een vertegenwoordiger van Nespresso.

Opgeleid servicepersoneel
Opgeleid servicepersoneel zijn werknemers die worden
opgeleid en gecertificeerd door Thermoplan en producten van Thermoplan verkopen en onderhouden.

Opgeleid bedieningspersoneel
Geïnstrueerd personeel zijn werknemers die geïnstrueerd en opgeleid voor het gebruik van het koffiezetapparaat (lezen van de gebruiksaanwijzing) en
die geschikt zijn om de machine te bedienen en het
onderhoud kunnen uitvoeren zoals beschreven in deze
handleiding.

Service
Gevaar voor letsel: voer geen wijzigingen uit aan de machine
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgen
die ontstaan door interne en externe wijzigingen
aan de machines.
• Open nooit de machine om zelf wijzigingen uit
te voeren.
• Uw gedispenseerde machine mag alleen gerepareerd worden door opgeleid servicepersoneel en
met echte reserveonderdelen. Dit garandeert de
veiligheid van de gedispenseerde machine.

Hygiëne
Gevaar voor zeikte door verkeerd /
gecontamineerd voedsel
• Gebruik alleen voedsel met een uiterste verkoopdatum die nog niet is overschreden.
• Sla voedsel op geschikte locaties op.
• Reinig de machine periodiek en overeenkomstig
de gebruikshandleiding om hygiënische risico´s te
vermijden.
• Gebruik alleen reinigingsaccessoires van Thermoplan!
• Gebruik alleen warmtebehandelde (bijv. gepasteuriseerde of houdbare) melk.
• Wanneer melk in de container geschonken wordt,
let dan op de hygiëne om te zorgen dat geen gecontamineerde melk in het systeem komt.
• Schenk alleen melk in de melkcontainer die al is
afgekoeld (beneden 5°C) .
• Als de melk is geopend, maak het dan binnen 24
uur op om gezondheidsrisico´s te voorkomen.

Mogelijke veiligheidsrisico´s
Gevaar voor verbranden aan buizen
• Werk niet onder de drankautomaten.
• Het aanraken van koffie-, melk- en heet waterproducten kan leiden tot brandwonden.
• Raak geen enkele automaat aan voordat of nadat
een product is klaargemaakt
• Open de hendel niet terwijl een product wordt
klaargemaakt of de machine wordt gereinigd.
• Maak het lekbakje voorzichtig leeg. Water kan erg
heet worden.

Klanten en kinderen
Klanten en kinderen worden niet beschouwd als geïnstrueerd personeel en moeten te allen tijde uit de
buurt blijven van de machine.
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Overzicht machine

1

1 13

2
4

3

7/12
7/6

heet
koud

5
6
7

1 Capsule-inwerpopeningen
2 Kopjesverwarmer
3 Hendel
4 Melkschuimregelaar

6

8

9

10
11

5 Eco-knop
6 Heetwater-uitlaatopening
7 Koffie-uitlaatopening
8 Lekrooster

9 Lekrooster voor kleine kopjes
10 Containers voor gebruikte
capsules
11 Hoofdschakelaar (achter
voet)

12
7

12 Heetwater-uitlaatopening
13 Antenne met M2M-technologie voor toegevoegde
waardevolle diensten. Zie
ook pagina 28.

Overzicht koelapparaat

1

2
3
4
max. 5l

1 Reinigingssleutel
2 Melkzuigbuis
3 Deksel melkcontainer
4 Melkcontainer
Altijd met koude melk vullen
(onder 5°C)
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Overzicht bediening
Display

Systeemreiniging

Gereed

Systeemspoeling

		
reed

Heet water
Heet water

Ristretto
Espresso
Lungo

Drankkeuze
Om de naam van het product
op het display te bekijken, druk
de knop 5 sec. in. Wacht 10 sec.
zonder een knop in te drukken
om eruit te gaan.
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Koffiebereiding

Koffie-/heetwater-uitlaatopeningen

Ge-

Heet melkschuim
Warme melk
Melk & melkschuim

e-

Koud melkschuim
Koude melk

Op melk gebaseerd koffierecept
Espresso Macchiato
Cappuccino
Latte Macchiato
Lattino

Koffiebereiding

Ristretto
Koffie-/melk-uitlaatopeningen

Espresso
Lungo
9 9

Nespresso Grand Cru
aanbevelingen
in
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Lattino
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Eerste gebruik

1

2

3
Sluit de hendel
Sluit de hendel

De hoofdschakelaar zit onder de
machine.

4

Sluit alle vier hendels.

Druk op een knop.

Stop geen vingers in de capsule-inwerpopeningen tijdens het sluiten van de hendels.

5

6

Tot 15 min.
Opwarmen

Geïnstalleerde watertoevoer
met open behuizing.

Machine voert een koude start-spoeling
uit.

Machine warmt op. Alle knoppen knipperen wit.

Gereed
		

Gereed

Na de opwarmtijd, branden alle knoppen
wit.

Tijdens de spoeling wordt het
geluidsniveau verhoogd.
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Eerste gebruik

7

8

Open alle vier hendels.

10

Gebruik geen ongepasteuriseerde melk! Gebruik alleen
warmtebehandelde (bijv. gepasteuriseerde of houdbare) melk.
Wanneer melk in de container
geschonken wordt, let dan op
de hygiëne om te zorgen dat
geen gecontamineerde melk in
het systeem komt.

12

9

Reinig de melkcontainer en het deksel
grondig met een in de handel gebruikelijk huishoudelijk schoonmaakmiddel.

11

max. 5 °C
max. 5 l
max. 24 h

Ververs de melk iedere 24 uur.
Optioneel: gebruik de verpakking direct zonder melkcontainer.

Plaats de melkzuigbuis door
het deksel in de melkcontainer.

Droog melkzuigbuis af.

Eco-modus

De machine schakelt na 30 min.
van niet-gebruik naar eco-modus. Alle knoppen verschuinen
gedimd wit.
Druk op een willekeurige knop
om terug te keren naar de bedieningsmodus van de machine.

1

2

1 min.
Eco-modus
Eco-modus

Maximale eco-modus

1

2

Gereed
Opwarmen

3

Sluit alle hendels

tot 15 min.

Na twee uur van niet-gebruik schakelt de
machine naar de maximale eco-modus.
Druk de eco-knop in om opnieuw te
starten.
“Maximale eco-modus" kan geactiveerd worden door de knop 3
sec. in te drukken.

Het kan zijn, dat de machine een
koude start-spoeling nodig heeft.
Zie eerste gebruik op pagina 11.
Indien nodig alle hendels sluiten.
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Koffiebereiding

1

2

3

Ristretto
Espresso
Lungo

Klap het lekrooster omlaag voor kleine
kopjes.

4

Kies geprefereerde Nespresso Grand Cru.

5

6

Espresso

Voor alle koffie-, melk- en
theeproducten:

Gereed

Productbereiding kan gestopt
worden door nogmaals op de
productknop te drukken.
Om wat koffie bij te vullen aan
uw drank: druk de productknop
binnen 1 min. na het einde van
de productbereiding in.
Druk de knop nogmaals in om
te stoppen.

14

Breng de hendel omlaag naar de laagste
positie.

Selecteer grootte kopje.
Zie Nespresso Grand Cru aanbevelingen op pagina 10.

Productnaam wordt tijdens bereiding
weergegeven.

Koffiebereiding

7

8

9

Om bij te vullen zie Info op pagina 14.

10

11

12

Gereed
Gereed

Door de hendel omhoog te trekken,
wordt de gebruikte capsule uitgeworpen.

Machine is gereed voor de volgende
drank.
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Op melk gebaseerde koffierecepten

1

2

3

Espresso Macchiato
Cappuccino
Latte Macchiato
Lattino
Kies geprefereerde Nespresso Grand Cru.

4

5

Breng de hendel omlaag naar de laagste
positie.

6

Gereed
Cappuccino

Kies het gewenste koffierecept.
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Koffiebereiding.

Op melk gebaseerde
koffierecepten

7

8

Opschuimen melkbereiding volgens
gekozen product.

10

9

Door de hendel omhoog te trekken,
wordt de gebruikte capsule uitgeworpen.

11

Gereed
Gereed

Een 10 sec. durende automatische spoeling van het interne melksysteem zal 5
min. nadat de laatste op melk gebaseerde bereiding is beëindigd, beginnen.
Let op!
Gevaar voor brandwonden!
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Melkbereiding

1

2

3

Heet melkschuim
Warme melk

Gereed
Warme melk

Koud melkschuim
Koude melk

Kies melkproduct.

4

18

5

6

Een 10 sec. durende automatische spoeling van het interne melksysteem zal 5
min. nadat de laatste op melk gebaseerde bereiding is beëindigd, beginnen.
Let op!
Gevaar voor brandwonden!

Bereiding heet water

2

1

3

Heet water

Heet water
Gereed

4

5

6

Gereed
Gereed

Let op!
Gevaar voor brandwonden!

Druk de knop nogmaals in voor
meer water. Druk nogmaals om
te stoppen.
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Dagelijkse reiniging
Het dagelijks reinigen van de
machine is niet alleen noodzakelijk, maar het waarborgt
ook de noodzakelijke hygiëne
en neutrale smaak alsmede
een langere levensduur van de
machine.

1

“Ledig capsulecontainer”

2

3

3 sec.

Buitenkant schoonmaken

Gereed

Onthoud om de buitenkant
van de machine regelmatig te
inspecteren en, indien nodig, te
reinigen.

		

Gebruik een vochtige doek of
spons met een zeepoplossing.
Doekjes of sponzen moeten
goed uitgewrongen worden
om ervoor te zorgen dat ze
alleen vochtig zijn, maar niet
nat, anders is er een risico op
elektrische schok.

Leeg beide capsulecontainers
dagelijks of op displayverzoek.
(ong. 130 capsules per container)

4

Verwijder melk en
Droog zuigbuis af

3 sec. om reinigen
Gereed

Druk de reinigingsknop in.
Druk op een willekeurige knop
om modus te beëindigen.

5

te starten

Druk nogmaals de reinigingsknop in en
houd deze vast.

6

Spoel melkcontainer
en plaats in het koelapparaat

Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen en niet-schurende doekjes.
Let vooral op de dispenserende
delen van het product. Het display en het toetsenbord moeten
zorgvuldig gereinigd worden.
Binnenkant schoonmaken
Volg deze instructies nauwkeurig op om het automatische
reinigingsproces uit te voeren.
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Droog melkzuigbuis af. Druk naderhand
op een willekeurige knop.

Spoel melkcontainer met vers water.

Dagelijkse reiniging

Na het aanraken van
reinigingstabletten handen
wassen!
Gebruik alleen melkrenigingstabletten van Thermoplan om
het automatische reinigingsproces uit te voeren.
Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen of ontsmettingsmiddelen voor dit doel.

7

8

Container moet leeg zijn. Druk
naderhand op een willekeurige toets.

10

Verwijder reinigingssleutel
plaats reinigingstabletten

9

Wanneer sleutel is geplaatst,
start de reiniging automatisch.

Verwijder reinigingssleutel en breng twee
reinigingstabletten in.

11

Plaats reinigingssleutel

12

Reiniging bezig 19:00
Een ogenblik geduld a.u.b.!

19 min.

Na het reinigingsproces schakelt de
machine naar de maximale eco-modus.
Reinigingsproces duurt
ong.19 min. waarbij alle
knoppen rood branden.

Na het reinigen, verwijder het
overgebleven water en reinig
de zuigbuis en de melkcontainer zorgvuldig met drinkwater
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Dagelijkse reiniging

13

Breng koffie-uitlaatopeningen naar
beneden en reinig deze.
Let op!
Gevaar voor brandwonden!

16

14

15

Reinig de melk-uitlaatopeningen met
een doek.

Breng koffie-uitlaatopeningen in.

Let op!
Gevaar voor brandwonden!

17

18

1 min.
Gereed
Gereed

Reinig de gehele buitenkant van de
machine.
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Na het reinigingsproces schakelt de
machine naar de eco-modus. Druk de
eco-knop in om de machine opnieuw op
te starten.

Het kan tot 15 min. duren om
naar de gereed-modus terug te
keren.
Zie ook pagina 13.

Melkschuim-instellingen

Menu-instellingen

max. 5 ° C

1 Ongepasteuriseerde melk
2 Gepasteuriseerde melk

B

3 Houdbare melk (UHT)

Gebruik geen ongepasteuriseerde
melk! Gebruik alleen warmtebehandelde (bijv. gepasteuriseerde of
houdbare) melk.

A
1

2

3

Wanneer melk in de container
geschonken wordt, let dan op de
hygiëne om te zorgen dat geen
gecontamineerde melk in het
systeem komt.

De ideale temperatuur voor het
opschuimen van melk is 5°C (als
de temperatuur boven de 8°C is,
zal de schuimkwaliteit aanzienlijk
verminderen).
De melkvarianten hebben invloed
op de schuimkwaliteit. Wanneer
gewisseld wordt van gepasteuriseerde naar houdbare melk,
kan het noodzakelijk zijn om de
melkschuim-instellingen aan te
passen .
Meest geschikte kwaliteit voor het
opschuimen van melk is houdbare
melk. Gepasteuriseerde melk is
moeilijker om op te schuimen.

B

Draai rechter instellingsbediening (B)
tot luchtbellen zichtbaar zijn. Draai dan
instellingsbediening lichtjes terug.

A Koud melkschuimregelaar.
B Heet melkschuimregelaar.

Systeem reageert traag.

Fabrieksinstelling

A

B
Herhaal de procedure linker instellingsbediening voor koud melkschuim (A).

rond 3

4-4,5

Verander rechter instellingsbediening (B) niet.
Systeem reageert traag.
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Menu-instellingen

Taalinstellingen

Statistiek

Druk de spoelknop in en houd deze
3 sec. ingedrukt

Druk de spoelknop in en houd deze 3
sec. ingedrukt
Gebruikersmenu

Gebruikersmenu
Algemene instellingen

Algemene instellingen

Selecteer menu “Taal”

Selecteer menu “statistiek”

Invoeren

Invoeren

Algemene instellingen
Taal = Nederlands

Selecteer “Taal”
Invoeren
Verlaat menu

Op het tweede display, wordt de
statistiek van alle vier uitlaatopeningen getoond.

STATISTIEK
Gebruiker productteller

Selecteer “gebruiker
productteller”

Reset gebruikersteller
Reset gebruikersteller

Invoeren

		

Gebruiker productteller
Selecteer willekeurig
product

Selecteer ja of nee
Invoeren.
Verlaat menu

ESPRESSO - 6
4
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ja

2

Omhoog

Volgend menu / waarde verhogen (reinigingsknop)

1

Omlaag

Vorig menu / waardes verminderen (spoelknop)

2

Standaard Standaardwaarde laden / (Ristretto/knop)

3

Invoeren

Aanpassen / bevestigen (Espresso-knop)

4

Verlaten

Verlaat menu / annuleren (Lungo-knop)

5

1
2

3

4

5

Alarmen

Omschrijving
Vervang waterfilter

Display-mededeling
Vervang waterfilter
Gereed

LED-status

Opmerkingen
Neem onmiddellijk contact op met een
Nespresso-vertegenwoordiger.

Vervangen

Onderhoud noodzakelijk

Onderhoud noodzakelijk
Gereed

Neem onmiddellijk contact op met een
Nespresso-vertegenwoordiger.

Vervangen

Melktank leeg

Gereed
Voeg melk toe

Melkproducten zijn vergrendeld.
Vul de melkcontainer (in koelkast).

Vervangen

Laag melkniveau

Gereed
Laag melkniveau

Vervangen

Wat te doen als een “Neem
contact op met technicus“mededeling verschijnt?
Neem a.u.b. contact op met
uw Nespresso-vertegenwoordiger.

Automatische spoelmodus
(5 min. vertraging)

Spoelen bezig
Een ogenblik geduld a.u.b.

Informatie vooraf dat de melk spoedig op zal
zijn.
Vul melkcontainer bij.

Automatisch spoelen van het intern melksysteem start 5 min. nadat de laatste op
melk gebaseerde bereiding is beëindigd.
De meldingen “Spoelen bezig” en
“Ogenblik geduld a.u.b.” verschijnen op
het display en de LED start 10 sec. voor het
spoelen begint met knipperen.
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Alarmen

Omschrijving
Reiniging noodzakelijk
over xy min.

Display-mededeling
Gereed
Reiniging noodzakelijk over xy mn

Vervangen

Melkproducten niet
beschikbaar

Gereed
Reiniging noodzakelijk

LED-status

Opmerkingen
Als timer is afgelopen wordt de machine vergrendeld tot deze gereinigd is.
Alleen melkproducten zullen worden
vergrendeld.
Timer start 2 uur voor vergrendelen van
melkbereiding.
Melkproducten niet beschikbaar.
Start reiniging zoals beschreven op pagina 20.

Vervangen

Reiniging van het melksysteem

3 sec. om reinigen

Reinigingsmodus melksysteem

Reiniging bezig 08.30

Melktemperatuur hoog

te starten

Een ogenblik geduld a.u.b.

Gereed
Melktemperatuur hoog

Vervangen
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Om te starten met reinigen zie pagina 20.
Om het menu te verlaten op een willekeurige productknop drukken.

Display geeft resterende reinigingstijd weer.
Als de machine is uitgeschakeld tijdens
het reinigen, zal de machine verzoeken weer te reinigen als de machine
ingeschakeld is!
Melkproducten zijn vergrendeld.
Vervang melk met koude melk (onder 8° C)

Alarmen

Omschrijving
Bereidingstijd te lang

Display-mededeling
Bereiding te lang
Open de hendel

Vervangen

Bereidingstijd te kort

Bereiding te kort
Open de hendel

Vervangen

Opwarmen boiler 1

Opwarmen
Gereed

Vervangen

Eco-modus

Eco-modus:
Druk een willekeurige knop in

Maximale eco-modus

LED-status

Opmerkingen
Open hendel en probeer nieuwe capsule.
Als dit bericht herhaaldelijk verschijnt,
controleer de door de faciliteit geleverde
wateraansluiting.

Open hendel en probeer nieuwe capsule.
Melding verschijnt als er geen capsule is
ingeworpen.
Als meldingen verschijnen, neem herhaaldelijk contact op met Nespresso-vertegenwoordiger.
Langzaam knipperen tijdens opwarmenNeem contact op met Nespresso-vertegenwoordiger als de melding meer dan 30 min. blijft staan.

Boilertemperatuur verlaagd. Machine zal
gereed zijn binnen 1 min. nadat een willekeurige productknop is ingedrukt.

Reactivering:
Druk de eco-knop in om opnieuw te starten.
Voor meer informatie zie pagina 15.
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693

>1500

92.5
98
102

155.5

190.7

632.5

Specificaties

281

302

330

302
50

613

1003

Stroomtoevoer:

Afmeting:		
Gewicht:		
		

220-240V / 50-60Hz / 2850-3150 watt
380-415V / 50-60Hz / 8600-9400watt
200-208V / 50-60Hz / 7700-8300watt
1003 x 693 x 632mm (L /D /H)
100kg (leeg)
120kg (in werking)

Uitlaatopening hoogte standaard:
Uitlaatopening hoogte lekrooster:
Watertoevoer:
Druk watertoevoer:
Geluidsemissie:

190mm
90mm

G 3/8” buiten
2-4 bar / 30-60psi
<70dB

Productcapaciteit/ uur afhankelijk van de
stroomtoevoer
Espresso's			
Ristretto's			
Lungo's			
Op melk gebaseerde dranken
Heet water			

240
240
200
150
160

Chloor:			
TVS:			
Totale hardheid: 		
			
Alkalinity:			
IJzer:			

geen
70 tot 200 ppm
5 -8 °dH (8 – 14 °fH)
pH 6.8 tot 7.4
minder dan 100 ppm
minder dan 0.25 ppm

Dit koffiezetapparaat is uitgerust met M2M (Machine to Machine)-technologie, die samen met uw overeenkomst geactiveerd kan
worden. Dankzij een SIM-kaart die al in de machine geïntegreerd is, zullen zulke netwerkaansluitingen nieuwe diensten bieden
(afhankelijk van verdere termijnen en voorwaarden) aan de klanten ervan en zullen het aftersalesproces verbeteren voor automatisch
machineproblemen/-diagnostiek te verzenden naar onze klantenservice (afhankelijk van nationale vereisten en specifiteiten).
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Het typeplaatje bevat de volgende details:
De capsulecontainer moet verwijderd
worden om het typeplaatje te kunnen zien.
Het typeplaatje is geplaatst onder
de linker capsulecontainer op de
grondplaat.

Machinetype:
Model:		
Type:		
Elektrische spanning:
Stroom:		
Net water:
Hydr. boiler:
Klasse:		
Koelmiddel:
Lading:		
Serienummer:
Productiedatum:

Automatisch koffiezetapparaat
AGUILA
AG420PRO
volgens het typeplaatje
volgens het typeplaatje
14.6bar (1.46 MPa)
11.7 bar (1.17 MPa)
N
R134a
55g
volgens typeplaatje
volgens typeplaatje

		

Fabrikant

Thermoplan AG
Röhrlistrasse 22
CH - 6353 Weggis
Vertaald uit het Engels
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EC-Verklaring

EC-CONFORMITEITSVERKLARING
Wij Thermoplan AG, Roehrlistrasse 22,
CH-6353 Weggis, Zwisterland
verklaren onder onze allenige verantwoordelijkheid dat het product
Product Automatisch koffiezetapparaat
Model
AGUILA
Type
AG420PRO
waaraan deze verklaring is gerelateerd, in
overeenstemming met de volgende normen:
DIN EN 60335-1: 2010-11
DIN EN 60335-2-24: 2010-12
DIN EN 60335-2-75: 2010-11
DIN EN 55014-1: 2010-02
DIN EN 55014-2: 2009-06
DIN EN 61000-3-2: 2010-03
DIN EN 61000-3-3: 2009-06
DIN EN 62233: 2008-11
volgend de bepalingen van de richtlijnen
2004/108/EC
2006/42/EC

CH-6353 Weggis, 31.05.2011		
Adrian Steiner, CEO

Verantwoordelijk voor de technische
documentatie is:
Andreas Zimmermann
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