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Welkom bij Nespresso Professional
Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf de Nespresso-machine optimaal benut,
laten we u graag zien wat deze machine te bieden heeft.
Deze machine beschikt over diverse functies die u gaat ontdekken en
waarvan u zult genieten. Niets is zo belangrijk als zeker weten dat u kopje
na kopje kunt genieten van dezelfde hoge kwaliteit. Daarom garanderen
we de prestaties van uw machine als vanzelfsprekend onderdeel van onze
aftersales-service.
Hoe zorgt u voor het ideale kopje koffie?
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V E I L I G H E I D S M A AT R E G E L E N E N
A L G E M E N E I N F O R M AT I E
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Lees alle instructies in deze handleiding
voordat u de machine bedient.
Algemene veiligheidsvoorschriften
• In een noodsituatie schakelt u de
machine uit met behulp van de hoofdschakelaar. Deze bevindt zich onder
het waterreservoir, achter de lekbak.
Haal de stekker van de machine uit het
stopcontact. Als de machine is ingebouwd, sluit u de watertoevoer naar de
machine af.
• Deze machine kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder en
door personen met een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of met
onvoldoende ervaring of kennis, mits
er toezicht aanwezig is of ze instructies hebben ontvangen over een veilig
gebruik van de machine en de risico’s
begrijpen die ermee samenhangen.
Kinderen mogen niet met de machine
spelen.
• Er moet ten minste één exemplaar van
deze handleiding worden bewaard op
een plaats die altijd toegankelijk is voor
onderhouds- en beheermedewerkers.
De veiligheidsinstructies moeten voor
alle gebruikers toegankelijk zijn.
• Deze machine bevat magneten.
OPMERKING: Deze machine
bevat een klasse 1-laserproduct.

WAARSCHUWING:
Risico op elektrische schok
Contact met elektrische onderdelen
tijdens de werking van de machine kan
resulteren in overlijden of ernstig letsel.
• De machine mag alleen worden geïnstalleerd, verplaatst, verwijderd, gerepareerd of onderhouden door bevoegde, opgeleide servicemedewerkers.
• Zorg ervoor dat het voltage van de
machine overeenkomt met het voltage
van het elektriciteitsnet.
• Open in geen enkel geval de behuizing.
• Houd de machine uit de buurt van
vocht.
• Dompel de machine, de kabel of de
stekker nooit onder in water of een
andere vloeistof.
• Bescherm de kabel tegen scherpe
randen.
• De kabels van de machine moeten
buiten het bereik van kinderen worden
gelegd.
• Beëindig onmiddellijk het gebruik van
de machine als de kabel of de stekker is
beschadigd.
• Leg de kabel niet op of in de buurt van
hete delen van de machine. Het gebruik
van de machine in de buurt van open
vuur is ten strengste verboden.
Risico van voedselveiligheid
Consumptie van verontreinigd voedsel
kan resulteren in overlijden of ernstig
letsel.

• Reinig de machine periodiek en volgens
de instructies in deze handleiding.
• Geef tijdens het reinigingen of ontkalken duidelijk aan dat de machine niet
gebruikt kan worden om te voorkomen
dat gebruikers reinigings-/ontkalkingsmiddel binnenkrijgen.
• Vul het waterreservoir alleen met drinkwater.
LET OP:
Risico op verbranding
Contact met hete vloeistoffen kan resulteren in licht tot matig letsel.
• Voer geen handelingen uit onder de
koffie-uitloop.
• Vermijd direct contact met hete vloeistoffen.
• Raak de uitloop niet aan vlak voordat
of nadat een drank wordt bereid.
• Ga voorzichtig te werk bij het legen van
de lekbak.
Risico op beknelling
Het uitvoeren van handelingen binnen
in de machine kan resulteren in licht of
matig letsel.
• Steek uw vingers niet in de capsuleplaatsingsgleuf.
• Als er een capsule in de capsuleplaatsingsgleuf vastzit, schakel de machine
dan uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het probleem gaat
oplossen.
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• Er moet ten minste één exemplaar van • Zorg ervoor dat alle noodzakelijke
deze handleiding worden bewaard op
onderhoudswerkzaamheden worden
een plaats die altijd toegankelijk is voor uitgevoerd volgens de instructies en
onderhouds- en beheermedewerkers.
intervallen die in deze handleiding
De veiligheidsinstructies moeten voor
worden aanbevolen.
alle gebruikers toegankelijk zijn.
• Als de machine gedurende langere tijd
(weken) niet wordt gebruikt, maak de
Beoogd gebruik
machine dan leeg, haal de stekker uit
het stopcontact en sluit de watertoeDeze machine is bedoeld voor gebruik
voer af (als de machine is ingebouwd).
in een werkomgeving door de hieronder
Raadpleeg het hoofdstuk 'Instellingen'
genoemde personen:
voor meer informatie.
• Zelfbedieningsgebruikers: Zelfbedieningsgebruikers zijn gebruikers die de • Alle andere handelingen dan de handemachine op een veilige wijze bedienen lingen die in deze handleiding worden
genoemd, mogen alleen worden uitaan de hand van de instructies op het
gevoerd door bevoegde en opgeleide
scherm. Zelfbedieningsgebruikers moservicemedewerkers van aftersalescengen geen onderhoudswerkzaamheden
tra van Nespresso.
uitvoeren.
• Opgeleide beheermedewerkers: Opgeleide beheermedewerkers zijn medewer- De machine reinigen
kers die de machine kunnen bedienen • De machine moet dagelijks worden geen die de reinigings- en onderhouds
reinigd om de hygiëne en de voedselveiactiviteiten kunnen uitvoeren die in
ligheid te garanderen, de levensduur van
deze handleiding worden beschreven.
de machine te verlengen en bij te dragen
aan een ultieme Nespresso-beleving.
Beheer
• Reiniging en onderhoud van de machine mogen niet zonder toezicht door
Deze machine is alleen geschikt om
kinderen worden uitgevoerd.
koffie te zetten en producten op basis
van heet water te bereiden. Neem kennis • Deze machine moet worden ontkalkt.
Lees altijd de veiligheidsmaatregelen
van de volgende instructies:
op de verpakking van het ontkalkings• Deze machine is ontworpen voor
middel voordat u de machine gaat
Nespresso Professional-capsules.
ontkalken. Vermijd contact met ogen,
Deze zijn uitsluitend verkrijgbaar bij
Nespresso en zijn erkende distributeurs. huid en oppervlakken.
• Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijkse
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reiniging en onderhoud' voor instructies
voor het reinigen van de machine.
Voorkom verontreiniging tijdens het
uitvoeren van werkzaamheden aan de
machine:
• Microbiologische verontreiniging:
gebruik schone nieuwe materialen
(bijv. papieren handdoekjes) en werk
met schone handen bij het uitvoeren
van onderhoudswerkzaamheden aan
de machine. Gebruik geen materialen
zoals doeken of sponsen.
• Chemische verontreiniging: gebruik
voor het reinigen geschikte chemische
middelen (bijv. geurvrije chemicaliën,
milde schoonmaakmiddelen).
• Fysieke verontreiniging: zorg ervoor
dat er geen vreemde materialen in de
machine terechtkomen die in het kopje
van de gebruiker terecht kunnen komen.
• Verontreiniging met allergenen:
gebruik specifieke hulpmiddelen voor
het reinigen van de koffie-uitloop en
gebruik geen hulpmiddelen die in contact zijn geweest met andere voedings
middelen (bijv. melk).
• Zet de plastic onderdelen of andere
onderdelen van de machine niet in de
magnetron.
• Reinig de onderdelen van de machine
niet in de vaatwasser.
• Reinig de plastic onderdelen niet met
alcohol, ethanol, methanol, spiritus
of desinfectiemiddelen. Gebruik geen

schoonmaakmiddelen met sterke zuren staan vermeld, niet worden opgevolgd.
•D
 e fabrikant kan niet aansprakelijk
zoals azijnzuur.
worden gesteld voor schade die is
• Reinig de machine niet met hoge druk
veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk
zoals waterstralen.
gebruik van de machine.
• Reinig de koffie-uitloop alleen met
•D
 e fabrikant is niet aansprakelijk voor
wegwerpdoekjes of papieren handgevolgen van zowel interne als externe
doekjes voor eenmalig gebruik.
wijzigingen van de machine.
Hygiëne van de machine
• Er wordt regelmatig een automatische Garantiebepalingen
 e garantiebepalingen gelden zoals
reiniging (intern en extern) uitgevoerd • D
met Nespresso is overeengekomen.
om gedurende de levensduur van de
• S toringen als gevolg van verkeerd
machine de hoge hygiënenormen te
gebruik of onjuiste aansluitingen vallen
garanderen.
niet onder de garantie.
• S lijtageonderdelen vallen niet onder de
Onderhoudswerkzaamheden
garantie.
• De machine moet ten minste na elke
•
A
lle Nespresso-machines worden streng

25.000 bereidingen per koffiezeteenheid worden nagekeken door een erken- gecontroleerd. Steekproefsgewijs
worden machines getest op een goede
de en opgeleide servicemedewerker.
werking in de praktijk. Om die reden
• Er verschijnt een melding op de koffiekunnen bepaalde machines sporen van
machine als de machine moet worden
gebruik vertonen.
nagekeken.
Afvalverwijdering
• We raden u aan contact op te nemen
met Nespresso als u de machine, de
onderdelen of de verpakking wilt weggooien. Neem alle plaatselijke voorschriften in acht.
Beperking van aansprakelijkheid
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor
letsel of ongevallen als de veiligheids
instructies die in deze handleiding

Risico van materiële schade
• Deze machine moet worden geïnstalleerd volgens de toepasselijke landelijke
of plaatselijke installatievoorschriften.
• Onjuiste hantering van de machine kan
resulteren in materiële schade.
• Deze machine is ontworpen voor gebruik
binnenshuis. Plaats de machine in een
gecontroleerde binnenomgeving (beschermd tegen stof, trillingen, waterspatten, direct zonlicht, ongedierte enz.).

• Zorg ervoor dat er een systeem voor
ongediertebestrijding aanwezig is en
dat de machine wordt geplaatst in een
ruimte die wordt gecontroleerd op de
aanwezigheid van ongedierte.
• Plaats de machine op een vlak, horizontaal, stabiel, warmtebestendig en
vloeistofbestendig oppervlak.
• Plaats de machine niet op een plek
waar een waterstraal kan worden gebruikt voor reiniging.
• De machine moet zodanig in de ruimte
worden geplaatst dat er rondom
voldoende ventilatie is (zie voor meer
informatie het hoofdstuk 'De machine
instellen' in deze handleiding).
• Berg de machine op in een stofvrije en
droge omgeving, altijd bij een temperatuur hoger dan 0 °C.
•	Als optie zijn de machine en de onderkasten verkrijgbaar in een configuratie
die voldoet aan de regelgeving met
betrekking tot de toegankelijkheid voor
mensen met een handicap. Raadpleeg
de lokale regelgeving voor verdere
informatie.
• Gebruik de machine nooit zonder
lekrooster.
• Bewaar geen explosieve of brandbare stoffen zoals spuitbussen met een
brandbaar drijfgas in de machine.
• Voor optimale prestaties moet de omgevingstemperatuur liggen tussen 5 °C
en 32 °C.
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O V E R Z I C H T VA N D E M A C H I N E
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Overzicht van de onderdelen

9
1 Capsuleplaatsingsgleuf
2 Bedieningspaneel (touchscreen)
1
3 Koffie-uitloop
4 Kopjeshouder
5 Lekbak
2
6 Waterreservoir met deksel
7 Lekrooster
3
8 Hoofdschakelaar
9 Kopjesverwarmer
10 Capsulehouder
10
11 Waterfilter
12 Teststrip voor waterhardheid
13 Sleutel voor deur van waterreservoir
4

13

12
6

11
7
UIT

5

AAN
8

Startscherm

Receptenscherm

Taal wijzigen (zie pagina 19)

Instellingen (zie pagina 18)
espresso

Ontkalken (zie pagina 29)
ontkalken

plaats capsule

filter

Interne filter vervangen
(zie pagina 28)

ristretto

lungo

selecteer recept

americano

Heet water bereiden (zie pagina 17)
heet water

Terugkerende schermsymbolen

Naar vorig scherm

Bevestigen

Naar volgend scherm

Annuleren (terug naar
hoofdscherm)
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DE MACHINE INSTELLEN
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Installatie van de machine

1

5 cm

5 cm

2

5 cm

Zorg ervoor dat de koffiemachine
wordt geplaatst op een plek met
voldoende ventilatie (ten minste 5 cm
ruimte aan de achterkant, de zijkanten en de bovenkant van de machine).

3

Verwijder de deksel van het waterreservoir. Spoel het waterreservoir om
met vers drinkwater.

6

Plaats het waterreservoir terug in de
machine.

Plaats de kopjeshouder met een kantelende beweging.

4

Plaats een nieuw waterfilter.

7

Steek de stekker van de voedingskabel
in het stopcontact. Zorg ervoor dat
het voltage van het elektriciteitsnet
overeenkomt met de 'Specificaties' op
pagina 34.

Plaats de capsulehouder. Verwijder
het waterreservoir uit de machine.

5

Vul het waterreservoir met vers
drinkwater en plaats de deksel terug.
Kantel het waterreservoir naar voren
en naar achteren om de luchtbellen
uit het filter te verwijderen.

8

Zet de machine aan. Plaats de lekbak
met het lekrooster.
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Installatie/eerste gebruik

1

i De instellingen voor de installatie
en het eerste gebruik worden
slechts eenmaal weergegeven of
nadat de fabrieksinstellingen van
de machine zijn teruggezet.

2

taal instellen
Engels
Frans

energiebesparing instellen
ja
wilt u de kopjesverwarmer
activeren?

Nederlands

temperatuur instellen

koffie

Koffietemperatuur instellen. Deze kan
worden ingesteld met behulp van +/–.
Nespresso beveelt de temperatuur
aan zoals weergegeven.
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3

Duits

Selecteer de gewenste taal en tik op
het symbool 'bevestigen'.

4

tijdzone instellen

Gebruik de pijl naar links of naar
rechts om de tijdzone in te stellen en
tik op het symbool 'bevestigen' om de
tijd en de datum in te stellen.

5

stel hoeveelheid voor recept in

ristretto

Als het de bedoeling is om kopjes
van het merk Nespresso te gebruiken,
stel dan voor alle kopgroottes
en recepten de hoeveelheden in.
Nespresso beveelt voor de recepten
de weergegeven hoeveelheden aan.

nee

Selecteer een optie en tik op het
symbool 'volgende' om de tijd tot
stand-by en de tijd tot slaapstand in
te stellen.

6
voer uw nieuwe
toegangscode in

Voer uw nieuwe toegangscode in en
tik op het symbool 'bevestigen'. Ga
verder met het installeren van het
waterfilter en volg de instructies.

Kopjesverwarmer
i Alleen glazen/keramische kopjes

De kopjesverwarmer bevindt zich
boven op de machine. Als een kopje
moet worden verwarmd, moet dit
ondersteboven worden geplaatst.

zijn geschikt. Plaats geen papieren/plastic/wegwerpbekers op de
kopjesverwarmer. Zie 'Energiebesparingsmodus' op pagina 21
voor het in-/uitschakelen van de
kopjesverwarmer.
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UW DRANK BEREIDEN
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Koffie bereiden

1

i Telkens wanneer de machine

wordt gestart, wordt deze eerst
gespoeld om te zorgen voor het
perfecte kopje koffie. Elke 2 uur
wordt de machine kort gespoeld.

2

S

3
espresso

M
ristretto

lungo

selecteer recept

americano

L

Selecteer de juiste kop(grootte) voor
uw drank. Gebruik de kopjeshouder
voor kleine en middelgrote kopjes.
Verwijder de kopjeshouder als u een
groot kopje gebruikt.

4

Plaats het kopje onder de koffie-uitloop. Plaats de capsule in de capsulegleuf.

5
warme koffie

espresso
koffie wordt gezet

Op het scherm wordt de bereiding
weergegeven terwijl de drank wordt
bereid. U kunt de bereiding handmatig beëindigen door op het symbool
'annuleren' te tikken.

Heet water bereiden

Selecteer een recept. De aanbevolen
recepten voor de geplaatste capsule
lichten op.

1

menu met extra's

Na beëindiging van de bereiding kunt
u op het symbool 'warme koffie' tikken
om de bereiding handmatig weer te
starten.

2

plaats capsule
heet water

Plaats een kopje onder de koffieuitloop.

Tik op het symbool 'heet water' om
het kopje te vullen met heet water.
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INSTELLINGEN
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Taal wijzigen

1

2

taal instellen

plaats capsule

Engels

Duits

Frans

Nederlands

heet water

Tik op het symbool 'taal' om naar het
taalmenu te gaan.

Instellingenmenu

1

Selecteer de gewenste taal en tik op
het symbool 'bevestigen'.

2

plaats capsule

A

onderhoudsmenu

B

instelmenu

C

technicusmenu

3

onderhoudsmenu

voer uw toegangscode
in

heet water

Tik op het symbool 'instellingen' om
naar het instellingenmenu te gaan.

A	
Onderhoudsmenu: onderhouds
procedures
B	
Instellingenmenu: algemene
instellingen
C Technicusmenu: is alleen toegankelijk voor een opgeleide technicus
van Nespresso

Alle drie de menu's zijn beveiligd.
De standaardcode voor het onderhoudsmenu en het instellingenmenu is
8888. Deze code kan in het instellingenmenu worden aangepast
(zie pagina 22).
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Onderhoudsmenu

Opties in het onderhoudsmenu:
onderhoudsmenu
Het interne filter vervangen
De machine ontkalken

Na het invoeren van de code verschijnt het eerste onderhoudsmenu.
Selecteer een optie door op de cirkel
ernaast te tikken en volg de instructies.

De machine legen
Onderhoudsmenu > de machine legen

1

5.	Logbestand weergeven: automatisch protocol van softwaregebeurtenissen bijv. voor het diagnosticeren van problemen.

1.	Het interne filter vervangen:
zie pagina 28
2.	De machine ontkalken:
zie pagina 29
3.	Teller capsulehouder op nul zetten:
de teller wordt teruggezet op nul.
Alleen beschikbaar op machines
die zijn voorzien van de Nespressoonderkast (optioneel).
4.	Verbindingsstatus weergeven:
netwerkgegevens worden weergegeven. Alleen beschikbaar op
machines die zijn voorzien van
telemetrie.

2

6.	Serienummer en softwareversie
tonen: serienummers en softwareversies van de corresponderende
machineonderdelen worden weergegeven.
7.	De machine legen: de machine
klaarmaken voor langdurige opslag
of transport.

3

de machine legen
start

UIT AAN

zorg dat het waterreservoir leeg is voordat
het legen wordt gestart
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Verwijder de deksel van het waterreservoir. Leeg de waterreservoirs en
vul ze met vers drinkwater. Maak het
droog met een wegwerpdoekje of papieren handdoekje. Plaats de deksel
terug. Plaats het waterreservoir terug
in de machine.

Ga naar het onderhoudsmenu. Selecteer het menu 'de machine legen' en
tik op start.

Zodra de machine leeg is, zet u deze
uit door op de AAN/UIT-knop te drukken. Haal de stekker van de machine
uit het stopcontact.

Instellingenmenu

Opties in het instellingenmenu:
instelmenu
taal instellen
tijd instellen

1.	Taal instellen: zie pagina 19

6.	Recept instellen: zie pagina 22

2.	Tijd instellen: tijdzone, tijd en
datum instellen

7.	Toegangscode instellen:
zie pagina 22

3.	Energiebesparingsmodus instellen:
zie pagina 21

8.	Waterhardheid instellen:
zie pagina 23
9.	Fabrieksinstellingen terugzetten:
zie pagina 23

4.	Temperatuur instellen:
Na het invoeren van de code verzie pagina 21
schijnt het eerste instelmenu. Selecteer
een optie door op de cirkel ernaast te
5.	Kopgrootte instellen:
tikken en volg de instructies.
zie pagina 22

Energiebesparingsmodus
instellen

1

2

energiebesparing instellen
wilt u de kopjesverwarmer
activeren?

nee

Schakel de kopjesverwarmer in/uit en
tik op het symbool 'volgende'.

Instellingenmenu > temperatuur
instellen

3

energiebesparing instellen

ja

Instellingenmenu > energie
besparingsmodus instellen

Temperatuur instellen

energiebesparing instellen

1

temperatuur instellen

tijd tot stand-by
(minuten)

30

Selecteer de tijdsduur waarna de machine overschakelt naar de stand-bymodus. In deze modus wordt de machine automatisch weer ingeschakeld
wanneer een gebruiker in de buurt van
de machine komt.

tijd tot slaapstand
(minuten)

30

Selecteer de tijdsduur waarna de
machine overschakelt naar de
slaapstand. In deze stand moet een
bedieningspaneel worden aangeraakt
om de machine weer in te schakelen.

koffie

Stel de koffietemperatuur in met
behulp van +/–. Tik op het symbool
'volgende' om verder te gaan naar
het instelmenu. Nespresso beveelt de
temperatuur aan zoals weergegeven.
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Kopgrootte instellen
Instellingenmenu > kopgrootte
instellen

1

2

kopgrootte instellen

nee

Selecteer 'ja' als u kopjes van het merk
Nespresso gebruikt. Selecteer 'nee' als
dit niet zo is. De machine helpt u de
grootte van uw kopjes te bepalen.

Recept instellen
Instellingenmenu > recept instellen

bereid 3 verschillende kopgroottes voor

ja
gaat u kopjes van het merk
Nespresso gebruiken?

1

kopgrootte instellen

S

M

L

Houd uw standaard kleine, middelgrote en grote kopje bij de hand. Tik
op het symbool 'volgende', volg de
instructies op het scherm en plaats het
kleinste kopje onder de koffie-uitloop.

stel hoeveelheid voor recept in

ristretto

Stel de hoeveelheden voor alle beschikbare recepten in met behulp van
+/–. Nespresso beveelt voor elk recept
de weergegeven hoeveelheid aan.

Toegangscode instellen
Instellingenmenu > toegangscode
instellen

1

2
voer uw nieuwe
toegangscode in

De standaardtoegangscode voor het
onderhoudsmenu en het instelmenu is
8888. Voer uw nieuwe toegangscode
in en tik op het symbool 'bevestigen'.
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bevestig uw nieuwe
toegangscode

Bevestig de nieuwe toegangscode en
tik op het symbool 'bevestigen'.

3

kopgrootte instellen
tik op start om het kopje
te vullen

start

tik op stop wanneer het kopje
vol is

stop

Tik op start om het kopje te vullen
en tik op stop wanneer het kopje vol
is. Herhaal de procedure met het
middelgrote en grote kopje. U kunt
een kopgrootte overslaan door op het
symbool 'volgende' te tikken.

Waterhardheid instellen
Instellingenmenu > waterhardheid
instellen

1

2

Instellingenmenu > fabrieks
instellingen terugzetten

3

selecteer na 1 minuut de
kleur van de teststrook

Zet de benodigdheden klaar volgens
de instructies. Na 1 minuut in het
water is de teststrip verkleurd.

Fabrieksinstellingen
terugzetten

installatie van waterfilter

1

Tik op A, B of C al naar gelang de
kleur van uw teststrip. Tik op het symbool 'volgende' om verder te gaan.

Zet de onderste ring van het waterfilter op A, B of C zoals aanbevolen.

fabrieksinstellingen terugzetten
de fabrieksinstellingen
van de machines
worden gereset

ja
nee

i Als de fabrieksinstellingen van

de machine worden teruggezet,
gaan alle aangepaste instellingen
verloren!

Selecteer 'ja' om de fabrieksinstellingen van de machine terug te zetten.
Om te annuleren, selecteert u 'nee' of
tikt u op het symbool 'annuleren'.
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DAGELIJKSE REINIGING EN
ONDERHOUD

| 24

Inleiding

Uw Nespresso-machine is ontwikkeld volgens de hoogste normen voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
Voer de volgende onderhoudswerkzaamheden met de vereiste frequentie uit om de uitmuntende
prestaties en de hoge kwaliteit van de dranken te garanderen:
• Dagelijkse reiniging van de machine (zie hieronder)
• Ontkalken (zie pagina 29)
Denk eraan dat u alleen geurvrije schoonmaakmiddelen en niet-schurende hulpmiddelen mag gebruiken.

Het waterreservoir spoelen
(dagelijks)

1

Verwijder het waterreservoir uit de
machine.

De capsulehouder reinigen
(dagelijks)

1

Draai de kopjeshouder opzij en verwijder de capsulehouder.

2

Verwijder de deksel van het waterreservoir. Laat het water eruit lopen,
reinig het reservoir met een doek en
spoel dit om met drinkwater. Vul het
waterreservoir met drinkwater en
plaats de deksel terug.

2

Leeg de capsulehouder, reinig deze
met water en zeep en maak hem
droog.

3

Plaats het waterreservoir terug in de
machine.

3

Plaats de capsulehouder terug in de
machine.
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De lekbak reinigen
(dagelijks)

1

Verwijder de lekbak met het lekrooster.

De koffie-uitloop reinigen
(dagelijks)

1

Verwijder de koffie-uitloopafdekking.
Wees voorzichtig, er kan heet water
uit druppen.

4

Plaats de koffie-uitloopafdekking
terug op de machine.
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2

Verwijder het lekrooster van de
lekbak. Gooi de lekbak leeg. Reinig
beide onderdelen met water en zeep,
spoel ze om en maak ze droog.

2

Spoel de koffie-uitloopafdekking af
met vers drinkwater en maak deze
droog.

3

Plaats de lekbak met het lekrooster
terug in de machine.

3

Reinig de koffie-uitloop met een wegwerpdoekje of papieren handdoekje.

De kopjesverwarmer reinigen
(dagelijks)

1

Reinig de kopjesverwarmer met een
wegwerpdoekje of papieren handdoekje. Wees voorzichtig, deze kan
heet zijn.
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Het interne filter vervangen

2

1

i U kunt ook naar het instellingen-

menu gaan om de procedure voor
het vervangen van het interne
filter te starten.

filter
plaats capsule

filter

heet water

Wanneer het symbool 'filter' rood is,
moet het interne filter worden vervangen. Tik op het rode filtersymbool en
volg de instructies op het scherm.

3

Verwijder de deksel van het waterreservoir. Leeg het waterreservoir en
spoel het om met vers drinkwater.

6
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Vul het waterreservoir met vers
drinkwater en plaats de deksel terug.
Kantel het waterreservoir naar voren
en naar achteren om de luchtbellen
uit het filter te verwijderen.

Verwijder het waterreservoir uit de
machine. Reinig het waterreservoir.

4

Verwijder het oude waterfilter uit het
waterreservoir.

7

Plaats het waterreservoir terug in de
machine.

5

Plaats een nieuw waterfilter.

Ontkalken

2

1

3

ontkalken
i Gebruik voor het ontkalken

ontkalken

Nespresso-ontkalkingsvloeistof.
Gebruik nooit azijn.

plaats capsule
heet water

Als de machine is voorzien van een
waterfilter, verwijder deze dan altijd
voordat u de machine gaat ontkalken.

Voor het ontkalken van de machine
zijn 2 zakjes Nespresso-ontkalkingsvloeistof nodig.

Wanneer het symbool 'ontkalken' rood
is, moet de machine worden ontkalkt.
Tik op het rode ontkalkingssymbool en
volg de instructies op het scherm. De
machine is ongeveer 10 minuten bezig
met ontkalken.
i U kunt ook naar het instellingen-

menu gaan om de procedure voor
het ontkalken te starten.

Ontkalken: interval

Waterhardheid
(zie pagina 23)

Voor een gemiddeld verbruik van ...
25 recepten per dag

50 recepten per dag

80 recepten per dag

Dient u te ontkalken na:
Hoge waterhardheid (A)

~8 maanden

~4 maanden

~2 maanden

Gemiddelde waterhardheid (B)

~10 maanden

~5 maanden

~3 maanden

Lage waterhardheid (C)

~16 maanden

~8 maanden

~5 maanden
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PROBLEMEN OPLOSSEN
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Er brandt geen lampje

1

2
UIT AAN

De machine kan niet worden aangezet/er brandt geen lampje.

Controleer of de stekker in het stopcontact zit.

Rode symbolen op het
hoofdscherm
A
ontkalken

plaats capsule

B
filter

heet water

A	
Rood ontkalkingssymbool: de
machine moet worden ontkalkt
(zie pagina 29)
B	
Rood filtersymbool: het interne
filter moet worden vervangen
(zie pagina 28)
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Waarschuwingen
op de machine
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Soort waarschuwing

Probleem

Mogelijke oplossing

Waarschuwing

Waarschuwing: Foutcode #, neem contact op
met de machinebeheerder.

Zet de machine uit en weer aan. Als de
waarschuwing opnieuw verschijnt, neemt u
contact op met de machinebeheerder.

Waarschuwing

Waarschuwing: De Momento 100 koelt af,
even geduld.

Wacht totdat de machine is afgekoeld. Als de
waarschuwing opnieuw verschijnt, neemt u
contact op met de machinebeheerder.

Waarschuwing

Waarschuwing: Storing in koffiezeteenheid:
tik op (x). Als dit niet werkt, neemt u contact
op met de machinebeheerder.

Tik op (x) aan de onderkant van het scherm.
Als dat niet werkt, controleert u of er iets
vastzit in de koffiezeteenheid van de
machine. Als dit het geval is, haalt u de
stekker uit het stopcontact en probeert u het
vastgeraakte voorwerp met een hulpmiddel
(zoals een lepel of roerstaafje) naar beneden
te drukken.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact
op met de machinebeheerder.

Waarschuwing

Waarschuwing: Probleem met directe
wateraansluiting: neem contact op met de
machinebeheerder.

Zet de machine uit en weer aan. Als de
waarschuwing opnieuw verschijnt, neemt u
contact op met de machinebeheerder.

Onderhoudswaarschuwing

Waarschuwing: De machine moet worden
nagekeken. Neem contact op met de
machinebeheerder.

Neem contact op met de machinebeheerder
om een onderhoudsafspraak te maken.

Onderhoudswaarschuwing

Waarschuwing: Reinig het waterreservoir.

Reinig het waterreservoir volgens de
instructies in de handleiding.

Andere problemen
met de machine

Probleem

Mogelijke oplossing

De weergegeven taal is niet de gewenste taal

Wijzig de taalinstellingen in het instelmenu van de
machine. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact
op met de machinebeheerder.

De machine schakelt te snel over naar de slaapstand/
stand-bymodus

Wijzig de energiebesparingsinstellingen in
het instellingenmenu van de machine. Als het
probleem aanhoudt, neemt u contact op met de
machinebeheerder.

De temperatuur van de dranken die de Momento 100
bereidt, is te hoog/te laag

Wijzig de temperatuurinstellingen in het
instellingenmenu van de machine. Als het
probleem aanhoudt, neemt u contact op met de
machinebeheerder.

De hoeveelheid van de dranken die de Momento 100
bereidt, is te klein/te groot

Wijzig de instellingen voor kopgroottes/hoeveelheden
voor recepten in het instelmenu van de machine. Als
het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de
machinebeheerder.

De Momento 100 lijkt te werken, toch komt er geen
water/koffie uit de koffiezeteenheid

Controleer of er water in het waterreservoir van de
machine zit. Controleer of er geen lucht zit in het
waterfilter. Dit doet u als volgt: vul het waterreservoir
met vers drinkwater, plaats het filter ondersteboven
en zorg ervoor dat alle in het filter aanwezige lucht
verdwijnt, plaats het filter in het waterreservoir en
probeer de machine opnieuw.

De kopjesverwarmer werkt niet

Schakel de kopjesverwarmer in. Zie
'Energiebesparingsmodus' op pagina 21 voor het
in-/uitschakelen van de kopjesverwarmer.
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BIJLAGE
Directe wateraansluiting

Specificaties telemetrie

De machine kan rechtstreeks op de waterleiding
worden aangesloten. In dat geval hoeft het
waterfilter minder vaak te worden vervangen. Het
waterreservoir hoeft dan niet handmatig te worden
gevuld.

Frequentiebanden modem:
•	2G-banden (GSM/EDGE): 850, 900, 1800
en 1900 MHz
•	3G-banden (UMTS): 800, 850, 900, 1900
en 2100 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen:
•	2G-banden: 33 dBm
•	3G-banden: 25 dBm

Telemetrie
De machine kan via internet met Nespresso worden
verbonden. Hierdoor is tweerichtingscommunicatie
met de machine mogelijk. Dit heeft de volgende
voordelen:
•	Inzicht in het koffieverbruik en de status van de
machine
• Bijwerken van de machine-opties
•	Ontvangen van aanvullende diensten van
Nespresso

Specificaties

De machine moet door een opgeleide technicus
van Nespresso worden ingebouwd en de druk moet
worden ingesteld op 2 tot 4 bar.
Stroomvoorziening:
100 – 127 V / 50 – 60 Hz (IEC-certificering)
120 V / 60 Hz (UL-certificering)
220 – 240 V / 50 – 60 Hz (IEC-certificering)
Gewicht: 16 kg
Bedrijfstemperatuur: +5 °C – +32 °C
Opslagtemperatuur: −25 °C – +60 °C
(leeg de machine voordat deze wordt opgeborgen)
Capaciteit waterreservoir: 3 l
Afmetingen (b x d x h): 300 x 500 x 420 mm
Geluidsemissie: < 55 dBA
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Typeplaatje
Het typeplaatje bevat de volgende gegevens:
Machinetype: Nespresso Professional
koffiemachine
Model: Momento 100
Type: 230/NP100
Voltage: overeenkomstig typeplaatje
Vermogen: overeenkomstig typeplaatje
Serienummer: overeenkomstig typeplaatje
Productiedatum: overeenkomstig typeplaatje
Typeplaatje

Recycling van capsules en de machine
aan het einde van de levensduur
Deze machine voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EG.
De verpakkingsmaterialen en de machine bevatten
recyclebare materialen.
De machine bevat waardevolle materialen die
kunnen worden teruggewonnen of gerecycled.
Door selectieve scheiding van restafval draagt
u bij aan een beter hergebruik van waardevolle
grondstoffen. Lever uw oude machine in bij een
inzamelpunt voor huishoudelijke apparaten, bij een
Nespresso Boutique of bij de milieustraat.
Uw gemeente kan u informeren over de
verschillende mogelijkheden voor afvalinzameling.
Meer informatie over de duurzaamheidsstrategie
van Nespresso vindt u op www.nespresso.com/
positive

Publicatiegegevens
Versie: Handleiding Momento 100

Contact opnemen met Nespresso
Neem voor servicevragen contact op met de
vertegenwoordiger van Nespresso in uw land.
U vindt zijn/haar gegevens op www.nespresso.com

Nestlé Nespresso SA
Avenue de Rhodanie 40B
1007 Lausanne
Zwitserland
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