
Her ser du de dele, som du skal tage ud:

1: Trykcylinder         2: Diffuser + mixere 
3: Sipladeholder       4: Brygcylinder
5: 3 stk Pulverfælder 6: Spildbakke (ej foto)
  

3. Fjern Dækskærmen ved at løfte op, og 
trække ud.

5. Tag grumsespanden ud. På Sipladeholderen 
presses de grønne klemmer sammen, og Si-
pladeholderen kan herefter let trækkes ud. 

9. Bagved Brygcylinderen sidder Skraberen. 
Denne skal du ikke tage ud, men blot 
rengøre med en klud direkte i automaten.

6. Når Sipladeholderen og grumsespanden 
er væk, kan Brygcylinderen tages ud. Dette 
gøres ved at tage fat med to fingre, vippe 
den opad og trække ud.

2. Kaffeudløbet og Mixerne tages ud som 
en helhed. Først løsner du den blå slange 
til venstre for Mixerne, derefter løsner du 
Mixerne ved at dreje på de 2 grønne tap-
per under Mixerne. Du kan nu let tage 
Kaffeudløbet og Mixerne ud.

Inden du påbegynder rengøringen, skal du 
åbne lågen til automaten, lukke den igen 
og vente 5 sek. Herefter kan du åbne lågen 
igen, og elementerne er nu klar til at blive 
udtaget.
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1. For at rense automaten korrekt, skal  
delene tages ud. Det er ikke nødvendigt at 
slukke automaten først.  Åben døren.

4. Drej Diffuseren ca. 45° med uret, og træk 
den forsigtigt af.

7. Trykcylinderen løftes ud af bryggeren.

8. Fjern Pulverfælden. Den adskilles og 
rengøres som vist på billede nr. 20.

10. For at kunne afmontere Mixerskålene, 
skal udløbstuden på ingrediensbeholderne 
trykkes op. Dermed er de også lukkede, så 
der ikke kommer mælk/sukker eller kakao 
ud i automaten.



20. Pulverfælderne adskilles, så rengøring 
bedre kan ske. Vask også disse dele i varmt 
vand.

22. Her ser du et billede af automaten ind-
vendigt, som alle delene skal sidde.

21. Adskil også Mixerskålene og skyl dem 
grundigt. Du er nu klar til at samle automat-
en igen - dette gøres i omvendt rækkefølge 
af afmonteringen. Se forrige side...

12. Det sidste der mangler, er afmontering 
af Spildbakken. I lågen sidder en grøn tap - 
denne trykkes op...  

13. ...og Spildbakken kan trækkes ud foran 
på automaten. 

14. Tag en klud og tør automaten af indven-
dig - samt tøm grumsespanden. Du er nu 
klar til at rengøre delene fra automaten.

11.  Når de to Mixerskåle er taget ud, kan de 
to Pulverfælder tages af.   Pulverfælderne ad-
skilles og rengøres som vist på billede nr. 20.

17. Træk gummiringen op ad Siplade- 
holderen.

18. Rengør sipladens 4 dele - samt selve Si-
pladeholderen i varmt vand. Rengøringsmid-
del er ofte ikke nødvendigt, men ved brug 
sørg da for at skylle delene meget grundigt. 

19. Når sipladen er samlet, skal den sættes 
fast i Sipladeholderen. Først lægges sipladen 
i holderen, hvorefter gummiringen trykkes 
ned, så den ligger helt plan med Sipladehold-
eren.

15. Her ses Brygcylinderen. Den skal yder-
ligere adskilles.

16. Hold fast i top og bund af Brygcylinderen 
og drej den fra hinanden. Delene rengøres 
med varmt vand.


