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Algemene informatie

Belangrijk!
Lees deze instructies zorgvuldig door
en bewaar deze op een veilige plek
zodat u deze later kunt raadplegen.
Bij verkeerd gebruik van de machine is
Nespresso niet aansprakelijk.

Samenvatting
Deze gebruikershandleiding beschrijft
de gebruiksinstructies voor de AGUILA
 ÐBPMOBPPLÐHLCÄBJ>@EFKBÐBKÐTLOAQÐ
meegeleverd met de machine.

Personeelsvereisten
IIBBKÐDBHT>IFÄ@BBOAÐMBOPLKBBI ÐA>QÐDBQO>FKAÐFPÐALLOÐNespresso of de serSF@BM>OQKBO ÐFPÐDB>RQLOFPBBOAÐLJÐABÐÐ$2&)Ð ÐBPMOBPPLÐHLCÄBJ>@EFKBÐ
te gebruiken.
Service partner
• Indien u vragen of problemen heeft omtrent uw machine kunt u
contact opnemen met de daarvoor geautoriseerde servicepartner.
Contactgegevens vindt u aan de binnenzijde van de deur van de koeling.
Getrainde monteur
• $BQO>FKABÐ JLKQBROPÐ WFGKÐ JBABTBOHBOPÐ AFBÐ WFGKÐ DBQO>FKAÐ BKÐ DB@BOQFÄ@BBOAÐ
door Thermoplan en die Thermoplan producten verkopen en onderhouden.
Getrainde gebruikers
• Getrainde gebruikers zijn medewerkers die instructies hebben gekregen
BKÐAFBÐWFGKÐDBQO>FKAÐFKÐEBQÐDB?ORFHÐS>KÐABÐHLCÄBJ>@EFKBÐBKÐAFBÐFKÐPQ>>QÐ
zijn de machine te bedienen en de onderhoudsstappen uit te voeren zoals
beschreven in deze handleiding.

Bediening
!BWBÐJ>@EFKBÐFPÐRFQPIRFQBKAÐDBP@EFHQÐSLLOÐEBQÐMOLAR@BOBKÐS>KÐHLCÄB Ð
melk- en heetwaterproducten en is geschikt voor commercieel gebruik in
horeca en op kantoor. Houd daarom a.u.b. de volgende instructies aan:
• Deze machine werkt met Nespresso capsules, welke exclusief beschikbaar zijn via Nespresso.
• Het melkreservoir mag alleen worden gebruikt om koude melk in
op te slaan. Vul het melkreservoir niet met enige andere vloeistof
(bijv. siroop of alcohol). Let op dat bij het vullen van het reservoir de
melk een temperatuur moet hebben van onder de 5 °C, omdat de
koeling is ontworpen om de melk koel te houden, maar niet om de temperatuur te verlagen.
• Voer de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit met regelmatige
intervallen, zoals beschreven in deze handleiding.
• De machines mogen alleen worden bediend door getraind personeel.
• Werkzaamheden anders dan vermeld in deze handleiding mogen uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerde en getrainde service partners van Thermoplan.

• De capsulecontainer moet worden geleegd wanneer de betreffende
melding verschijnt op het display. Spoel de container om met een warm
zeepsopje.
Reinigen van de machine
Het dagelijks reinigen van de machine is een absolute must, voor de
noodzakelijke hygiëne en voedselveiligheid, de perfecte Nespresso Grand
Cru smaak en een langere levensduur van de machine.
Raadpleeg het hoofdstuk “Dagelijkse reiniging” voor een complete
handleiding voor het succesvol reinigen van uw machine. Houd ook de
volgende instructies aan:
• Gebruik uitsluitend de Thermoplan melkreinigingstabletten om het automatische reinigingsproces uit te voeren. Gebruik geen ander reinigingsmiddel of ontsmettingsmiddel voor dit doel. De melkreinigingstabletten
zijn verkrijgbaar via uw servicepartner.
• FGÐEBQÐ>>KO>HBKÐS>KÐABÐHLCÄBJ>@EFKB ÐJBQÐK>JBÐ?FGÐABÐRFQILMBK ÐJLBQÐ
bacteriële verontreiniging worden vermeden.
• Doeken of sponzen moeten grondig worden uitgewrongen, om er voor te
zorgen dat ze slechts vochtig zijn en niet nat, anders bestaat het gevaar
van een elektrische schok.
• Kunststof delen mogen niet in de magnetron worden gedroogd.
• Kunststof delen niet reinigen met alcohol, ethanol, methanol, spiritus of
ontsmettingsmiddelen. Reinigingsmiddelen met sterke zuren zoals azijnzuur mogen ook niet worden gebruikt.
• De machine mag niet worden gereinigd met waterstralen.
• De melkaanzuigleiding met temperatuursensor en niveausensor, evenals
ABÐFKTBKAFDBÐABIBKÐS>KÐABÐHLBIFKD ÐOBFKFDFKDPPIBRQBIÐBKÐHLCÄB RFQILMBKÐ
mogen alleen gereinigd worden met vellen wegwerpkeukenrol. Doeken
die worden gebruikt voor het reinigen van uitwendige delen van de machine moeten correct worden behandeld, om mogelijke bacteriële besmetting te voorkomen.
Machine hygiëne
• Frequent automatisch spoelen (intern en extern) vindt plaats voor de
handhaving van hoge hygiënestandaarden gedurende de gehele levensduur van de machine.
Commercieel gebruik
• Deze machine is bedoeld voor gebruik door experts of getrainde gebruikers in horeca en/of kantooromgeving.
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Algemene informatie

Onderhoudswerkzaamheden
• Alle Nespresso machines moeten strenge controles doorlopen. Betrouw• "OÐSBOP@EFGKQÐBBKÐJBIAFKDÐLMÐEBQÐAFPMI>VÐS>KÐABÐHLCÄBJ>@EFKBÐT>KKBBOÐ baarheidstest onder praktische condities worden willekeurig uitgevoerd
op geselecteerde eenheden. Hierdoor kunnen er sporen van eerder geer onderhoud aan de machine moet worden uitgevoerd. De machine
bruik zichtbaar zijn.
moet ten minste éénmaal per jaar of elke 24.000 productbereidingen
worden geserviced door geautoriseerde en getrainde servicepartners van
Algemene opmerkingen:
Thermoplan.
Risico op materiaalbeschadiging
Afvoer
• Een geautoriseerde en getrainde servicepartner van Thermoplan moet de • Verkeerd omgaan met de machine kan leiden tot schade aan eigendommen.
machine en haar verpakking afvoeren. Voer de machine of onderdelen
niet zelf af.
• De machine is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.
• Reinig de machine voordat u deze voor langere tijd buiten gebruikt stelt.
Verwijder en leeg de capsulecontainer, koppel het apparaat los van de
Beperking van aansprakelijkheid
netspanning. Verwijder, leeg en reinig het melkreservoir en berg deze op
• Thermoplan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of onmet open deksel. Laat de deur van de koeling open.
gevallen wanneer de veiligheidsinstructies zoals vermeld in deze hand- • De omgevingstemperatuur moet tussen de 16 °C en 32 °C liggen.
leiding niet worden aangehouden. Tevens wordt aansprakelijkheid • Plaats de machine op een vlakke, horizontale, stabiele en hitte-bestendig
uitsluitend aanvaard binnen de grenzen van de machine. Thermoplan is
oppervlakte.
aansprakelijk voor defecten van de machine, overeenkomstig de garan• Plaats de machine niet op een plek waar een waterstraal gebruikt kan
tiebepalingen.
worden om te reinigen.
• De producent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade
• Zorg voor een opening van minimaal 50 mm voor de ventilatie-opening.
die wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik of onjuist omgaan met de
• Sla de machine op in een stofvrije en droge omgeving, altijd bij een temmachine.
peratuur boven 0 °C.
• De bovenkant van de machine moet zich minimaal 1,5 m boven de vloer
bevinden.
Garantiebepalingen
•
Plaats de machine 20 cm of meer uit de buurt van de gebruiker.
• Voor de machine geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar, ingaande vanaf
• Gebruik Gebruik uitsluitend Thermoplan reiningstabletten.
de datum van de installatie.
• Storingen die voortvloeien uit onjuist gebruikt of ongeschikte aansluitin- • Gebruik de machine nooit zonder lekbakrooster.
• De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen die
gen worden niet gecompenseerd.
SLLOQSILBFBKÐRFQÐWLTBIÐFKQBOKBÐ>IPÐBUQBOKBÐJLAFÄ@>QFBPÐS>KÐABÐJ>@EFKB
• Slijtagedelen worden niet gedekt door de garantie.
• Elke garantieclaim moet worden vastgelegd door een betreffende • Geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas opslaan in het toestel.
Nespresso Thermoplan servicepartner aan de hand van een volledig inge• Gebruik de kopjesverwarming nooit voor het drogen van natte kopjes,
vuld formulier dat wordt overhandigd aan Thermoplan.
i.v.m. de kans op een elektrische schok.
• Thermoplan bekijkt de claims, kent RMA-nummers daar aan toe en informeert de betreffende dealer welke reservedelen opgestuurd moeten • Plaats de kopjes altijd op de kop om een goede warmte-overdracht te
waarborgen.
worden.
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Veiligheidswaarschuwingen

Structuur
De veiligheidsinstructies in dit document zijn als volgt gestructureerd:

1

2

3

4

VOORZICHTIG

Verbrandingsrisico
Contact met hete vloeistoffen kan resulteren
in gering tot gemiddeld letsel.
Voorkom direct contact met heet water.

5

1 Veiligheidssymbool
4 Gevolg
2 Veiligheidssignaalwoord 5 $BPMB@FÄ@BBOAÐSBFIFDEBFAPPVJ?LLI
3 Bron
6 Preventie

Veiligheidssignaalwoorden
De volgende waarschuwingsmeldingen worden gebruikt in de huidige
handleiding:

VOORZICHTIG
OPMERKING

De waarschuwingsdriehoek verschijnt waar het niet aanhouden van de veiligheidsinstructies kan leiden tot risico's
voor de gebruiker of de machine.
Waarschuwing:
Elektrische schok
Waarschuwing:
Verbrandingsrisico
Waarschuwing:

6

WAARSCHUWING

Veiligheidssymbolen
De volgende veiligheidssymbolen worden gebruikt in deze handleiding:

Geeft een gevaarlijke situatie aan,
welke indien niet vermeden, kan
leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
Geeft een gevaarlijke situatie aan,
welke indien niet vermeden, kan
leiden van licht tot gemiddeld licht
tot gemiddeld lichamelijk letsel.
Beschrijft situaties die kunnen
leiden tot materiële schade maar
niet tot letsel.

Risico van kneuzing
Instructie:
Draag handschoenen
Instructie:
Draag een veiligheidsbril
Algemene informatie

Werkgebied
• Houd uw werkruimte schoon en netjes. Rommelige en slecht verlichte
werkruimtes kunnen leiden tot ongevallen.
• De machine mag uitsluitend worden gebruikt in een hygiënische en
ergonomische omgeving. De gebruiker moet voldoende ruimte hebben
en het werkgebied moet goed verlicht zijn.

Tip

Beschrijft procedures die de lezer helpen de apparatuur
correct te gebruiken.
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Algemene Veiligheidsmaatregelen

Algemene veiligheidsopmerkingen
• Schakel in geval van nood de machine uit
m.b.v. de hoofdschakelaar. Haal de stekker van
de machine uit het stopcontact of verwijder de
zekering uit de zekeringenkast. Neem contact
op met uw servicepartner.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en personen met
verminderde fysieke, sensorische of mentale
capaciteiten of gebrek aan ervaring en
kennis, wanneer ze onder supervisie staan,
of instructies hebben gekregen omtrent het
gebruik van het apparaat op een veilige manier
en de betreffende gevaren begrijpen. Kinderen
moeten niet spelen met het apparaat. Kinderen
mogen de machine niet reinigen of onderhoud
uitvoeren aan de machine zonder supervisie.
• De toegang tot het servicegebied is uitsluitend
toegestaan voor getraind servicepersoneel en
geïnstrueerd personeel.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
WAARSCHUWING:
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Risico op elektrische schok
Contact met elektrische componenten tijdens

bedrijf van de machine kan resulteren in ernstig
of dodelijk letsel.
• De behuizing in geen geval openen.
• Houd de machine uit de buurt van vocht.
• De machine, kabel of stekker nooit
onderdompelen in water of een andere
vloeistof.
• Stop direct met het gebruiken van de machine
wanneer kabel of stekker zijn beschadigd.
• Plaats de machine of kabel niet in de buurt van
of op hete delen van de machine. Gebruik van
de machine in de buurt van open vlammen is
strikt verboden.
• Bescherm de kabel tegen scherpe randjes.
• Niet in de binnenste behuizing grijpen wanneer
de capsulecontainer is verwijderd.
• Laat de machine installeren, verplaatsen,
verwijderen, repareren of onderhouden door
geautoriseerd, getraind servicepersoneel en
uitsluitend met originele reservedelen.
• De machine en voedingskabels moeten buiten
bereik van de kinderen worden geplaatst.

Algemene veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG:
Risico van voedselvergiftiging
Inname van verontreinigd voedsel kan resulteren
in ernstig of dodelijk letsel.
• Gebruik alleen levensmiddelen met een THT
datum die nog niet verstreken is.
• Bewaar levensmiddelen op geschikte locaties.
• Reinig de machine periodiek en in overeenstemming met de gebruikershandleiding.
• Gebruik alleen met warmte behandelde (bijv.
gepasteuriseerde of ultra heat behandelde)
melk.
Risico van kneuzing
• Let op hygiënische omstandigheden wanneer
De machine aan de binnenzijde aanraken kan u melk in het reservoir giet.
leiden tot gering of gemiddeld letsel.
• Giet alleen melk in het melkreservoir dat al is
• Open de hendel niet tijdens bereiden. Om het afgekoeld (onder 5 °C).
bereiden te stoppen, nogmaals op dezelfde • Gebruik geopende melkpakken binnen 24 uur.
productknop drukken.
• Steek geen lichaamsdelen in de capsuleinsteeksleuven.
• Wanneer een capsule vastzit in de capsuleinsteeksleuf, schakel dan de machine eerst uit
voordat u iets anders doet.
Verbrandingsrisico
Contact met hete vloeistoffen kan resulteren in
gering tot gemiddeld letsel.
• Handen niet onder de productuitloop houden.
• Voorkom direct contact met hete vloeistoffen.
• Raak geen dispenser aan voordat of nadat een
drank is bereid.
• Open de hendel niet wanneer een product
wordt bereid of de machine wordt gereinigd.
• Leeg de lekbak voorzichtig.
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Overzicht machineonderdelen

15

1

14

2
3

Verpakkingsonderdelen
Inhoud

13

4

De volgende onderdelen maken
deel uit van de levering:
• Machine
• Melkreservoir met deksel
• Gebruikershandleiding in het
Nederlands
• Thermoplan reinigingstabletten
• "UQO>@QFBDBOBBAP@E>MÐSLLOÐHLCÄB
uitloop
• 4>QBOÄIQBOÐÐHLM
• Waterbuis voor aansluiting op
waterleiding.

7

6

1
2
3
4

8

12

5

Capsule insteeksleuven
Kopverwarmer
Hendel
Eco-modus knop (achter
capsulecontainer)

5
Ð
7
8

8

Heet water dispenser
(LCÄB RFQILLM
Capsulecontainer
(capaciteit 130 capsules)
Lekrooster / Lekbak

10

9

9
10
Ð
12
13

Lekrooster voor kleine kopjes
Hoofdschakelaar (onder)
(LCÄB RFQILLM
Melk-uitloop
Melkcontainer met deksel

11

14 Thermoplan reinigingstabletten
15 Extractiegereedschap voor
HLCÄB RFQILLM

Overzicht koeling
Vul het melkreservoir altijd
met koude, UHT* melk
(onder 5 °C).

1
2

3

4

1
2

Reinigingssleutel
Melkreservoirdeksel

3
4

Melkreservoir (max. 5 l)
Melkaanzuigbuis met temperatuursensor en niveausensor

*Ultra heat temperature melk

9

Bedieningsoverzicht
Display

Systeemreiniging
Systeem spoelen
Heet water

Heet water

*NEÎDADQDHCHMFRJMNOODM
Ristretto
Espresso
(LCÄB?BOBFAFKDPHKLMMBK
Lungo

Drankenkeuze:
Om de naam van het product op het display te zien,
gedurende 5 seconden op de
productknop drukken. Om
af te sluiten, 10 seconden
wachten zonder op enige
knop te drukken.
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(LCÄB Ð ÐEBBQT>QBORFQILLM

Gereed
Gereed

Melk- en melkschuimknoppen:
Melk- en melkschuimknoppen

Heet melkschuim
Hete melk

(KLMMBKÐSLLOÐHLCÄBOB@BMQBKÐ
op melkbasis

Koud melkschuim
*MNOODMÐUNNQÐJNEÎDQDBDOSDMÐ
op melkbasis
AGUILA +
(raadpleeg de gebruikersmenu-instellingen)
Espresso Macchiato
Cappuccino
Latte Macchiato

(LCÄB?BOBFAFKDPHKLMMBK

Iced Macchiato

*NEÎDADQDHCHMFRJMNOODM
Ristretto

(LCÄB Ð ÐJBIHRFQILLM

Espresso
Lungo

11
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NESPRESSO Grand Cru
aanbeveling
Elke Grand Cru, zelfs als deze een
delicaat en subtiel karakter heeft,
ontwikkelt nieuwe dimensies wanneer deze gecombineerd wordt met
melk. Dit creëert een bijna oneindig pallet van smaakvariaties. De
Nespresso Grand Cru aanbeveling
is gebaseerd op het aromatische
MOLÄBIÐS>KÐEBQÐMOLAR@QÐBKÐLMÐABÐ
bereidingswijze van de betreffende recepten voor een optimale
ervaring.

Ristretto

Espresso

Lungo

Espresso Macchiato

Cappuccino

Latte Macchiato

Iced Macchiato
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Cortado Lungo

Cortado

Beschrijving kopje

Espressokopje

Lungokopje

Flat white

Cappuccinokopje
Cappuccino Lungo

300 ml receptenglas
Cappuccino Chiaro

Cappuccino Freddo

Iced Cappuccino

350...400 ml receptenglas

500 ml take away kop

Latte Grande

Latte

Latte Piccolo

Iced Latte

Macchiatissimo*
Macchiatissimo
*recept alleen
geschikt voor USA
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Eerste gebruik

VOORZICHTIG
Risico van kneuzing
De machine van binnen aanraken kan kan leiden tot gering of
gemiddeld letsel.
Steek geen vingers in de capsule
insteeksleuven.

1

2

De hoofdschakelaar bevindt zich onder
de machine.

4

Koude start
3:00

Sluit de hendel
Sluit de hendel

Sluit beide hendels.

5

3

Druk op een willekeurige knop.

6

Opwarmen

Gereed

Opwarmen

Gereed

Tot 10 min.
Schakel de watertoevoer van
de faciliteit in.
De machine voert een koude startspoeling uit
(display geeft een teller weer van 3 minuten).
Tijdens het spoelen neemt het geluidsniveau toe.

14

Machine warmt op. Alle knoppen knipperen wit. Wanneer de machine is opgewarmd, branden
alle knoppen permanent wit.

Eerste gebruik

7

8

9

VOORZICHTIG
Risico van voedselvergiftiging
Inname van verontreinigd voedsel kan resulteren in gering of
gemiddeld letsel.
Gebruik alleen met warmte behandelde (bijv. gepasteriseerde
of ultra heat behandelde) melk.
Let op hygiënische omstandigheden wanneer u melk in het
reservoir giet.
Verbruik geopend melkpak
binnen 24 uur.

VOORZICHTIG
Risico van voedselvergiftiging
Gebruik van niet-disposable
tissue of spons kan leiden tot
bacteriële verontreiniging van
de melk.
Gebruik alleen disposable tissues of papieren handdoek voor
het afvegen van de melkaanzuigbuis met temperatuursensor
en niveausensor.

Raadpleeg voor het reinigen
van de buitenkant van de
machine ‘reinigen buitenkant’ (Ź]LH pagina 23).

Open beide hendels.

10

Reinig het melkreservoir en deksel met een
algemeen beschikbaar reinigingsmiddel dat
veilig is voor levensmiddelen.

11

max. 5 °C
max. 5 l
max. 24 h

Vervang de melk elke 24 uur.

Steek de melkaanzuigleiding met temperatuursensor en niveausensor door het deksel in het
melkreservoir.

Veeg voorzichtig de melkaanzuigleiding met
temperatuursensor en niveausensor schoon met
een stuk keukenrol.

De ideale temperatuur voor het opschuimen van melk is 5 °C (wanneer
de melktemperatuur boven de 6 °C is,
A>KÐW>IÐABÐP@ERFJHT>IFQBFQÐPFDKFÄ@>KQÐ
afnemen).
De soort melk heeft invloed op de
schuimkwaliteit. Bij het omschakelen
van gepasteuriseerde naar UHT
melk, kan het noodzakelijk zijn de
melkschuiminstellingen aan te passen
(Ź]LH pagina 28).
De meest geschikte melk om op
te schuimen is UHT melk. Gepasteuriseerde melk is moeilijker op te
schuimen.

15

Eco-modus

De machine schakelt naar de ecomodus wanneer deze 30 minuten niet
wordt gebruikt. Alle knoppen worden
wit weergegeven.

1

2
1 min.

Druk op een willekeurige knop om
terug te gaan naar de bedrijfsmodus
van de machine.

Gereed

Eco-modus:
Druk op een willekeurige knop

Maximale eco-modus

1

2

Opwarmen

3

3 s.
tot 10 min.

Opwarmen
Opwarmen

“De maximale eco-modus”
kan worden geactiveerd
door de knop gedurende 3
seconden in te drukken.

16

Na vier uur zonder gebruik, schakelt de machine
naar de maximale eco-modus. Druk op de ecoknop om de machine opnieuw te starten.

De machine start een automatische spoeling of er kan een koude
startspoeling vereist zijn. ŹZie ‘eerste
gebruik’ op pagina 14.
Sluit indien gewenst beide hendels.

*NEÎDADQDHCHMF

1

2

3

Ristretto
Espresso
Lungo

(LCÄBHLMMBKÐHRKKBKÐDBIFGHtijdig worden gebruikt voor
EBQÐ?BOBFABKÐS>KÐHLCÄB

Kies de gewenste Nespresso Grand Cru.

Trek het lekrooster voor kleine kopjes naar
beneden.

4

5

6

ESPRESSO
Gereed

Duw de hendel in de laagste positie.

Kies de gewenste kopgrootte (bijvoorbeeld
espresso).

De productnaam wordt weergegeven tijdens
de bereiding.

ŹZie “Nespresso Grand Cru aanbeveling” op pagina 12.
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*NEÎDADQDHCHMF

7

8

9

Bijvullen / stoppen van
producten
Alle productbereidingen
kunnen worden gestopt,
door opnieuw op de productknop te drukken.
Om uw drank nog iets bij
te vullen, dient u binnen 1
minuut na het einde van de
productbereiding nogmaals
op de productknop te
drukken.
Druk weer op de productknop om te stoppen.

Bijvullen of stoppen met de afgifte van
product binnen 1 minuten.

10

11

12

Gereed
Gereed

Door de hendel omhoog te bewegen, wordt
de gebruikte capsule uitgeworpen.
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De machine is gereed voor de volgende drank.

*NEÎDQDBDOSDMÐNOÐ
melkbasis

1

2

3

Espresso Macchiato
Cappuccino
Latte Macchiato
Iced Macchiato
Kies de gewenste Nespresso Grand Cru.

Duw de hendel in de laagste positie.

AGUILA+

3LLOÐHLCÄBOB@BMQBKÐLMÐ
melkbasis, uw kopje onder
de rechter product-uitloop
plaatsen.

4

6

Gereed

Verwijder uw kopje niet, totdat er weer “Gereed” op het
display verschijnt. Sommige
producten kennen een korte
onderbreking tussen de
>CDFCQBÐS>KÐJBIHÐBKÐHLCÄB
De volgorde van de afgifte
kan variëren naar gelang het
product.

5

CAPPUCCINO

(FBPÐEBQÐDBTBKPQBÐHLCÄBOB@BMQÐLMÐJBIH?>PFPÐ
(bijvoorbeeld cappuccino).

!BÐHLCÄB?BOBFAFKDÐPQ>OQ
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*NEÎDQDBDOSDMÐNOÐ
melkbasis

7

8

Melkschuimbereiding overeenkomstig met het
gekozen product.

Melksysteem spoelen
Het melksysteem wordt automatisch
gespoeld, om hoge hygiënestandaarden te waarborgen.

10

9

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

11

12
6SRHOHQEH]LJ
Auto-start binnen 10 s

Gereed

VOORZICHTIG
Verbrandingsrisico
Het melksysteem wordt automatisch gespoeld 5 minuten na
de bereiding van een drank op
melkbasis.
Duur ca. 10 seconden.
Voorkom direct contact met heet
water.
Bescherm handen tegen verbranding.

20

spoelen

6SRHOHQEH]LJ
Even wachten a.u.b.!

Automatisch intern spoelen: een ca. 3 seconden Automatisch extern spoelen: een ca. 10 seconden automatisch spoelen van het melksysteem
durende interne spoeling van het melksysteem begint 5 minuten na de laatste bereiding van een drank op melkbasis.
begint direct na de bereiding van elke drank op
melkbasis.

Melkbereiding

1

2

3

Gereed
HETE MELK

Heet melkschuim
Hete melk
Koud melkschuim

Kies het gewenste melkproduct (bijvoorbeeld
hete melk).

Voor melkbereidingen: plaats
uw kopje onder de rechter
product-uitloop.
Melksysteem spoelen
Het melksysteem wordt automatisch gespoeld, om hoge hygiënestandaarden te waarborgen.

4

5

6SRHOHQEH]LJ
Auto-start binnen 10 seconden

VOORZICHTIG

6SRHOHQEH]LJ
Even wachten a.u.b.!

Verbrandingsrisico
Het melksysteem wordt automatisch gespoeld 5 minuten na
de bereiding van een drank op
melkbasis.
Duur ca. 10 seconden.
Voorkom direct contact met heet
water.
Bescherm handen tegen
verbranding.

6

Automatisch intern spoelen: een ca. 3 seconden
durende interne spoeling van het melksysteem
begint direct na de bereiding van elke drank op
melkbasis.

Automatisch extern spoelen: een ca. 10 seconden automatisch spoelen van het melksysteem
begint 5 minuten na de laatste bereiding van
een drank op melkbasis.
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Heetwaterbereiding

1

2

3

Heet water
HEET WATER
Gereed

Plaats voor heet water
bereidingen uw kopje onder
de linker product-uitloop.

VOORZICHTIG

4

5

6

Verbrandingsrisico
Contact met hete vloeistoffen kan
resulteren in gering tot gemiddeld
letsel.
Voorkom direct contact met heet
water.
Bescherm handen tegen
verbranding.

Gereed
Gereed

Bijvullen of stoppen met de afgifte van product
binnen 1 minuut.
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Dagelijkse reiniging

1

Sluit capsulelade.

2

3

Gereed

Het display toont een herinnering met een timer, 2 uur
voordat de verplichte dagelijkse reiniging is vereist.

Gereed

Druk op de 'reinigen' 'knop
gedurende 3 seconden om
het reinigen te starten

3 s.

De dagelijkse machinereiniging is
verplicht voor het handhaven van de
hoge hygiënestandaarden, en het garanderen van een neutrale smaak over
een langere periode en het verlengen
van de levensduur van de machine.
Uitwendig reinigen
Denk eraan de buitenkant van de
machine regelmatig te inspecteren
en indien nodig te reinigen.
Gebruik een vochtige doek of spons,
gedrenkt in een sopje. Doeken en
sponzen moeten grondig worden
uitgewrongen, om er voor te zorgen
dat ze slechts vochtig zijn en niet nat,
anders bestaat het gevaar van een
elektrische schok.

Leeg de capsulecontainer dagelijks of
wanneer het display hierom verzoekt (capaciteit ca. 130 capsules per container).

4

Maak het melkreservoir
OHHJHQYHHJGH]XLJOHLGLQJ
schoon

Druk op de ‘reinigen’ knop.

5

Druk weer op de knop en houd deze ingedrukt
gedurende 3 seconden om het reinigen te
starten. Druk op een willekeurige andere knop
om het reinigen af te sluiten.

6

Spoel het melkreservoir en
plaats het in de koeling

Gebruik uitsluitend milde reinigingsmiddelen en niet-krassende doeken.
Let vooral op de product-uitloop.
Het display en toetsenbord moet met
bijzondere zorg worden gereinigd.
Inwendig reinigen
Volg deze instructies zorgvuldig op om
het automatische reinigingsproces uit
te voeren.

Het melkreservoir voorzichtig verwijderen en
legen.

Veeg voorzichtig de melkaanzuigleiding met
temperatuursensor en niveausensor schoon
met een stuk keukenrol. Druk daarna op een
willekeurige knop.

Spoel het melkreservoir met schoon leidingwater.
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Dagelijkse reiniging

VOORZICHTIG
Risico van bijtend letsel
Direct contact van reinigingsmiddel met ogen kan leiden
tot letsel.
Was uw handen na het gebruiken van reinigingstabletten.
Draag handschoenen/veiligheidsbril.

OPMERKING
Reinigingsoplossingen
Het gebruik van verkeerde reinigingsoplossingen kan onderdelen van de machine
beschadigen of kan leiden tot een onvolALBKABÐOBFKFDFKDPBCÄ@F°K@V
Gebruik uitsluitend de Thermoplan melkreinigingstabletten voor het uitvoeren van
de automatische reiniging.
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7

8

Plaats de lege container weer in de koeling en
leid de aanzuigleiding met temperatuursensor
en niveausensor in het reservoir. Druk op een
willekeurige knop.

10

5HLQLJHQEH]LJ
Even wachten a.u.b.!

Verwijder de reinigingssleutel
Plaats reinigingstabletten

9

Verwijder de reinigingssleutel, en plaats twee
reinigingstabletten.

11

Plaats de reinigingssleutel

De reinigingsprocedure start automatisch nadat de reinigingssleutel
is ingestoken.

12

~28 min.

Na het reinigingsproces schakelt de machine
naar de maximale eco-modus.
Voor het herstarten van de machine
vanuit de maximale eco-modus,
Ź]LHSDJLQD 16.

Giet het resterende water weg, reinig het
Veeg na het reinigen voorzichtig de melkaanzuigleiding met temperatuursensor en niveau- melkreservoir met leidingwater en plaats het
sensor schoon met een stuk keukenrol. Gebruik weer in de koeling.
van niet-disposable tissue of spons kan leiden
tot bacteriële verontreiniging van de melk.

Dagelijkse reiniging

13

14

15
15

1
2

VOORZICHTIG
Verbrandingsrisico
Na de reinigingsprocedure, zal
resterend heet water uit de
product-uitloop lopen.
Voorkom direct contact met
heet water.
Bescherm handen tegen
verbranding.

2

1

$B?ORFHÐEBQÐBUQO>@QFBDBOBBAP@E>MÐLJÐABÐHLCÄB HLCÄB RFQILLM Ð0MLBIÐABÐHLCÄB RFQILLMÐ0MLBIÐABÐ OBKDÐABÐHLCÄB RFQILLMÐTBBOÐ>>K
uitloop er uit te trekken.
HLCÄB RFQI>>QLMBKFKDBKÐJBQÐP@ELLKÐAOFKHT>QBO Ð
Reinig melk-uitloop met een vochtige wegwerptissue of papieren handdoek.

16

17

18

3 s.

1
2
Trek de lekroosters voor kleine kopjes (alleen in Plaats de lekroosters voor kleine kopjes terug.
verticale positie) en het rooster van het lekbakje
er uit.
Lekroosters voor kleine kopjes kunnen alleen worden verwijderd wanReinig alle onderdelen.
neer ze in een verticale positie staan.

Dagelijkse reinigingsprocedure afgerond
(machine in maximum eco-modus).
Wanneer u de machine weer moet activeren,
druk dan op de eco-knop, zoals beschreven op
pagina 16.
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Wekelijkse reiniging

1

Verwijder het lekrooster en was het met een
zachte doek en mild reinigingsmiddel onder
stromend water.

4

Verwijder en reinig de kunststof bak met een
sopje.
Reiniging is compleet.
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2

Verwijder de kunststof "plug" in de kunststof
bak.

5

Volg bovenstaande stappen in omgekeerde
volgorde om de lekbak te monteren.

3

Trek voor het verwijderen het metalen frame
naar u toe.

Menu-instellingen
- Taalinstelling
- Statistieken
• Gebruikersproductteller
• Producten totaal
• Capsuleteller
• Gebruikersteller reset

- Navigatie

Taalinstelling

Statistieken: gebruikersproductteller

Druk gedurende 3 seconden op de
“spoelen” knop

Druk gedurende 3 seconden op de
“spoelen” knop

GEBRUIKERSMENU
ALGEMENE INSTELLINGEN

GEBRUIKERSMENU
STATISTIEKEN

GEBRUIKERSMENU
STATISTIEKEN

Selecteer het menu “STATISTIEKEN”

Selecteer het menu “STATISTIEKEN”

Enter

Enter

Enter
STATISTIEKEN
Prodteller gebruiker

ALGEMENE INSTELLINGEN
Taal = Nederlands

2

4

Druk gedurende 3 seconden op de
“spoelen” knop

Selecteer het menu “ALGEMENE
INSTELLINGEN”

1

3

Statistieken: gebruikersteller reset

STATISTIEKEN
Reset teller gebr.

Selecteer het menu “Taal”

Selecteer “Prodteller gebruiker”

Selecteer “Reset teller gebr.”

Enter

Enter

Enter
Prodteller gebruiker
ŻVHOHFWLHSURGXFWŹ

Taal = Nederlands
Ż1HGHUODQGVŹ

5

1

Omhoog volgende menu /
verhoog waarde

Selecteer de gewenste taal

2

Omlaag

vorige menu /
verlaag waarde

Enter

3

Standaard

standaard
waarde laden

Verlaat het menu

4

Invoeren

bewerken /
bevestigen

5

Verlaten

verlaat menu /
annuleer

Reset teller gebr.
ŻQHHŹ

Selecteer “ja of “nee”
Espresso


Verlaat het menu
of

Enter
Verlaat het menu

Controleer “Producten totaal” of
“Capsuletellergebruiker“ (alleen lezen
parameters).
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Menu-instellingen
- Melkparameters
• Melkschuiminstellingen:
- Heet schuim
- Koud schuim

Melkparameter: melkschuiminstellingen Melkparameter: koelinstellingen
Druk gedurende 3 seconden op de
“spoelen” knop
GEBRUIKERSMENU
MELKPARAMETERS

• Koelinstellingen
- Kopverwarming
Melkschuiminstellingen
Om de vloeibaarheid van het
melkschuim te wijzigen, kunt
u het percentage van lucht
in het melkschuim wijzigen,
zoals weergegeven op deze
pagina:
• -10%: meer vloeibaar
schuim
• 0%: installatie-instelling
• +10%: meer stevig schuim

Druk gedurende 3 seconden op de
“spoelen” knop

GEBRUIKERSMENU
MELKPARAMETERS

GEBRUIKERSMENU
MACHINEPARAMETERS

Selecteer het menu
“MELKPARAMETERS”

Selecteer het menu
“MELKPARAMETERS”

Selecteer het menu
“MACHINEPARAMETERS”

Enter

Enter

Enter

MELKPARAMETERS
HEET SCHUIM = 0 %

MELKPARAMETERS
.RHOWHPSHUDWXXU &

MACHINEPARAMETERS
Kopverwarmer = Aan

Selecteer “HEET SCHUIM = 0 %”

Selecteer
“Koeltemperatuur = 5,0 °C”

Selecteer
“Kopverwarmer = Aan”

Enter

Enter

Enter

HEET SCHUIM = 0 %
>ŻŹ@

.RHOWHPSHUDWXXU &
>Ż&Ź@

Kopverwarmer = aan
Ż$DQŹ

Verhoog of verlaag de hoeveelheid
lucht in de hete melk wanneer schuim
is gewenst. Bereik: -10 % tot 10 %
t.o.v. de standaard waarde.

Verhoog of verlaag de koeltemperatuur indien nodig of zet deze op
STANDAARD (aanbevolen).

Selecteer “Aan” of “Uit”

Enter

Enter

Enter

Verlaat het menu

Verlaat het menu

MELKPARAMETERS
HEET SCHUIM = 3 %

Herhaal deze procedure voor
KOUD SCHUIM indien noodzakelijk.
Verlaat het menu
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Druk gedurende 3 seconden op de
“spoelen” knop

Kopverwarmer

Menu-instellingen
- AGUILA+ knopprogrammering

AGUILA+ knopprogrammering
De AGUILA+ knop biedt de keuze
RFQÐÐLKB QLR@EÐHLCÄB OB@BMQBKÐLMÐ
melkbasis. Om het one-touch recept
te selecteren dat u graag wilt hebben
wanneer de AGUILA+ knop wordt
ingedrukt, dient u de onderstaande
instructies te volgen. U kunt uw selectie op elk gewenst moment wijzigen
door dezelfde stappen te herhalen.
Druk gedurende 3 seconden op de
“spoelen” knop
GEBRUIKERSMENU
ALGEMENE INSTELLINGEN

AGUILA+ recepten
CORTADO LUNGO
CORTADO
FLAT WHITE
CAPPUCCINO LUNGO
CAPPUCCINO CHIARO
CAPPUCCINO FREDDO
ICED CAPPUCCINO
LATTE GRANDE
LATTE
LATTE PICCOLO
ICED LATTE
MACCHIATISSIMO

Enter
ALGEMENE INSTELLINGEN
AGUILA+

KOUDE MELK

ŹZie “Nespresso Grand Cru aanbeveling” op pagina 12.

Enter
AGUILA+
Ż/$77(Ź

Selecteer het gewenste product.
Enter
Verlaat het menu
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Alarmen / meldingen

Beschrijving
3BOS>KDÐT>QBOÄIQBO

Display melding
9HUYDQJZDWHU¿OWHU
Gereed

LED status

Opmerkingen
Neem direct contact op met uw Nespresso
servicepartner.

Afwisselend
Service nodig

Service nodig
Gereed

Neem direct contact op met uw Nespresso
servicepartner.

Afwisselend
Melkreservoir leeg

Melkproducten zijn vergrendeld.

Gereed
Melk bijvullen

Vul het melkreservoir bij (in de koeling).

Afwisselend
Melkniveau laag

Gereed
Melkniveau laag

Geeft aan dat het melkreservoir gauw leeg
zal zijn.
Vul het melkreservoir bij (in de koeling).

Afwisselend
Automatische spoelmodus
(5 minuten vertraging)

Wat te doen als een “Neem
contact op met technicus“mededeling verschijnt?
Neem a.u.b. contact op met
uw Nespresso servicepartner.
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Reiniging noodzakelijk over
x.yy uur.

6SRHOHQEH]LJ
Even wachten a.u.b.

Gereed
5HLQLJLQJQRRG]DNHOLMN
over x:yy uur

Afwisselend

Automatisch spoelen van het melksysteem
start 5 minuten na het bereiden van het laatste drankje op melkbasis. “Machine spoelt”
en “Een ogenblik geduld a.u.b.!” verschijnt
op het display. LED's beginnen te knipperen
10 s vóór het spoelen.
4>KKBBOÐABÐQFJBOÐ>ÅLLMQ ÐTLOAQÐABÐJ>@EFKBÐ
geblokkeerd totdat deze wordt gereinigd.

Alarmen / meldingen

Beschrijving
Melksysteem moet gereinigd worden

Display melding
Gereed
5HLQLJLQJQRRG]DNHOLMN

LED status

Opmerkingen
Melkproducten niet beschikbaar.
Start de reinigingsprocedure zoals beschreven
op pagina 23.

Afwisselend
Reiniging van het melksysteem

Druk op de 'reinigen' 'knop gedurende 3 s om het reinigen te starten

Start de reinigingsprocedure zoals beschreven
op pagina 23.
Druk op een willekeurige knop om het menu
te verlaten.

Melksysteem reinigingsmodus

Melktemperatuur hoog
(6...12 °C)

5HLQLJHQEH]LJ
Even wachten a.u.b.!

Gereed
Melktemperatuur te hoog

Afwisselend
Vervang de melk door
koude melk
(boven 12 °C)

Gereed
Vervang de melk door koude melk

Op het display wordt de resterende reinigingstijd weergegeven.

Normaal bedrijf.
Melkproducten zijn nog steeds beschikbaar,
maar de kwaliteit kan minder zijn.
Vervang de melk door koude melk
(onder 6 °C).
Melkproducten zijn vergrendeld.
Vervang de melk door koude melk
(onder 6 °C).

Afwisselend
Bereidingstijd te lang

Gereed
Bereidingstijd te lang

Open hendel en probeer een nieuwe capsule
te plaatsen.
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Alarmen / meldingen

Beschrijving
Bereidingstijd te kort

Opwarmen

Display melding

LED status

Gereed
Bereiding te kort

Open hendel en probeer een nieuwe capsule
te plaatsen. Melding verschijnt wanneer er
geen capsule is geplaatst. Neem wanneer de
melding herhaaldelijk verschijnt contact op
met uw Nespresso servicepartner.
Langzaam knipperen tijdens opwarmen.

Opwarmen
Gereed

Afwisselend
Eco-modus

Opmerkingen

Eco-modus:
Druk op een willekeurige knop

Maximale eco-modus

Wanneer de melding langer dan 30 minuten
wordt weergegeven, neem dan contact op
met uw Nespresso vertegenwoordiger.
Boilertemperatuur verlaagd.
Machine zal gereed zijn binnen 1 minuten
nadat een willekeurige productknop wordt
ingedrukt.
Druk op de eco-knop om de machine weer te
activeren.
Zie voor meer informatie ŹSDJLQD 16.

Zeteenheid einde levensduur

Zeteenheid einde levensduur!
Gereed

CCI niet aangesloten
CCI NIET AANGESLOTEN

Neem direct contact op met uw Nespresso
servicepartner.

Alle producten geblokkeerd. Spoelen en
reinigen nog mogelijk.
Neem direct contact op met uw Nespresso
servicepartner.
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651

693

Neem a.u.b. contact op met
uw Nespresso vertegenwoordiger voor meer informatie.

165

110

De machine faciliteert de
mogelijkheid tot aansluiting
op een kassasysteem.

92,5

640

50

41
258

293
533

Voedingsspanning:

Afmetingen:
Gewicht:

190

2ODBHÎB@SHDR

230 V / 50 Hz / 3500 W
400 V / 50 Hz / 4700 W
651 x 693 x 640 mm (L / W / H)
75 kg (leeg)
90 kg (in bedrijf)

Uitloophoogte standaard: 190 mm
Uitloophoogte lekrooster: 92,5 mm
Watertoevoer:

G 3/8” male

Watertoevoerdruk:

2...4 bar / 30...60 psi

Geluidsemissie:

<70 dB

330

Indicatieve maximum productcapaciteit per uur
Ristretto's:
Espresso's:
Lungo's:
Cappuccino's:
Heet water:

240
200
140
50
70

Chloor:
TVS:
Totale hardheid:

geen
70 tot 200 ppm
5-8 °dH (8-14 °fH)
pH 6,8 tot 7,4

Alkaliniteit:
IJzer:

minder dan 100 ppm
minder dan 0,25 ppm
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EC-conformiteitsverklaring

EU CONFORMITEITSVERKLARING
Wij
Thermoplan AG, Thermoplan-Platz 1,
CH-6353 Weggis, Switzerland

verklaren onder onze verantwoordelijkheid dat het product
Product
Model
Type

TSNL@SHRBGDÐJNEÎDL@BGHMD
AGUILA
AG220PRO

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende
standaarden en overeenkomstige IEC standaarden:
EN 50366:2006
EN 55014-1:2009
EN 55014-2:2008
EN 60335-1:2010
EN 60335-2-15:2008
EN 60335-2-75:2010

EN 61000-3-2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2011
EN 62233:2008
ETSI EN 301 489-1:2008 (V1.8.1)

EN 60335-2-89:2010
EN 61000-3-11:2000

ETSI EN 301 489-7:2005 (V1.3.1)
EN 301511 (V9.0.2)

EN 61000-3-12:2005
overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen:
2011/65/EU (RoHS)
1999/5/EC (RTTED)
2004/108/EC (EMC)
2006/42/EC (MD)
Dit product voldoet aan de essentiële veiligheidsvereisten van
de laagspanningsrichtlijn:
2006/95/EC
CH-6353 Weggis,
04.03.2015
Adrian Steiner, CEO

Verantwoordelijke voor de technische documentatie is:
Christian Huber

34

Typeplaatje

Colofon

Het typeplaatje bevat de volgende details:
Machinetype:

NESPRESSO PROFESSIONAL
(LCÄBJ>@EFKB

Model:

AGUILA

Type:

AG220PRO

Voltage:

overeenkomstig het typeplaatje

Power:

overeenkomstig het typeplaatje

Waterdruk:

0.2-0.4 MPa (2-4 bar)

Hydr. Boiler:

1.46 MPa (14.6 bar)

Klasse:

5 (T)

Koudemiddel:

134 a

Vulling:

55 g

Lagedruk zijde:

88 psig

Hogedruk zijde:

285 psig

Serienummer:

overeenkomstig het typeplaatje

Productiedatum:

overeenkomstig het typeplaatje

Versie:

Gebruikershandleiding AGUILA 220

De capsulecontainer moet worden
verwijderd om het typeplaatje te
kunnen zien.
Het typeplaatje bevindt zich onder de
capsulecontainer op de basisplaat.

Documentnummer: 126.043
Revisie:

A

Technische auteur:

Florian Christen, www.zetavision.ch

Release-datum:

30. Maart 2015

Status:

Vrijgegeven
Vertaling van de originele gebruikershandleiding

Producent:

Thermoplan AG
Thermoplan Platz 1
CH-6353 Weggis
Adrian Steiner, CEO

Bellen voor service: Neem voor service contact op met
uw door Thermoplan geautoriseerde
en getrainde servicepartner
in uw land via onderstaande
contactgegevens.
www.nespresso.com
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