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Påfyldning af produkter:
• Åbn døren (A) på kaffemaskinen.
• Løft det øverste låg (B)

 
 
 
Påfyldning af produkter:
• Åbn låget på beholderen.
• Fyld beholderen (A) uden at presse pulveret.
• Fyld beholderen (B) med kaffebønner.

1 2

3 4

KORINTO PRIME ES

B

TØMME 
KAFFEGRUMS-
BEHOLDEREN 0

1
2
3

4
5
6
7

re
Ng

ør
iN

g
re

Ng
ør

iN
g

Kontrollér, at produkterne, som skal påfyldes, er blevet 
opbevaret korrekt, og at holdbarhedsdatoen ikke er over-
skredet.
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Tøm drypbakken
Når flyderen stikker op af risten, skal drypbakken tømmes med det 
samme.  
Vi tilråder ikke at vente til flydeindikatoren signalerer fuld drypbak-
ke, men i stedet at tømme bakken regelmæssigt.

Tøm kaffegrumsbakken
•  Tag fat i bakken (A), løft den let op og træk den ud.
•  Tøm bakken, og vask den med et neutralt opvaskemiddel.

Tøm kaffegrumsbakken
•  Tag fat i drypbakken, løft den let op og træk den ud.
• Tøm kaffegrumsbeholderen
•  Tøm bakken, og vask den med et neutralt opvaskemiddel.
•  Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen tilbage på plads.

Skylning af mikseren
• Hold den nederste tast trykket i 3 sekunder.
• Indtast adgangskoden for skylning af mikseren.

Skyl mikseren hver dag, og hver gang der påfyldes produkter
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Afmontering af blenderen
• Fjern slangen fra blenderen
• Drej mundingen på produktudløbet (A) for at gøre det nemmere.
• Drej håndtaget ©C) mod uret.
• Tag fat i blendergruppen (B), og træk.

  

 

• Skil alle komponenter fra hinanden: produkttragt (A), pulverskuffe 
(B), vandtragt (C).

• Afmonter blenderens blæser

• Bloker tandskiven, som er monteret på den motoriserede tandski-
ve med en finger, og skrue blæseren af blenderen.

• Vask og tør grundigt alle de afmonterede dele.
•  Genmontér blæseren.

 
Montering af blenderen
• Genmonter alle blendernes komponenter (B).
• Drej håndtaget (C) mod uret for at gøre blenderen fast
• Drej mundstykket (A) for det opløselige produkt nedad.
•  Sæt slangen tilbage på blenderen.

 
  
Rengøring af dyser:
• Fjern slanger (A) fra dyserne.
• Tryk på dyseholderens udløserknap (B).
• Skil dyserne (D) fra holderen (C).
• Vask og tør grundigt alle dele.

Montering af dyseholder:
• Sæt dyseholderen (A) i skinnen (B); tryk, til den klikker på plads.
• Sæt dyserne tilbage i holderen, og tilslut slangerne til deres 

dyser.
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Afmontering af bryggeenhed:
• Fjern slangerne (A) og (B) fra studserne (C) og (D).
• Fjern kaffegrumstransportøren (E).
• Skru stiften (F) løs.
• Fjern bryggeenheden (G).
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Beholder til opløselige præparater:
• Åbn døren til maskinen, og fjern det øverste panel. 
• Skub let indad, og løft beholderen.
• Fjern beholderen fra maskinen.
• Fjern omhyggeligt støvet fra beholderen og bundpladen.
• Sæt beholderen tilbage i lejet.

Rengøring af bryggeenhed
• For hver påfyldning, eller mindst én gang om ugen, er det god 

praksis at gøre rent omkring bryggeenheden og fjerne kafferester.
• Skyl bryggeenheden under rindende vand.
• Tør omhyggeligt gruppen.
• Sæt gruppe tilbage, og følg instruktionerne i omvendt rækkefølge

Gør maskinen rent indvendigt med en opløsning med et neutralt 
rengøringsmiddel og en let fugtig klud.

Brug aldrig vandstråler.
For at undgå faren for oxidation eller kemiske aggres-
sioner i almindelighed, skal der anvendes neutrale 
rengøringsmidler. Undgå opløsningsmidler.
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