
Dagelijks

Open de deur Leeg de afvalbak Leeg het lekblad Druk 5 sec op Plaats een kan

en reinig deze en reinig deze de service knop of bak onder 

met zeep en water met zeep en water aan de binnenzijde de uitloop

Druk op de Druk op de Uw machine is 

spoeltoets Home toets gereed voor gebruik

aan de buitenzijde aan de buitenzijde

Wekelijks

Open de deur Open de deksel Leeg de afvalbak Leeg het lekblad Demonteer

en reinig deze en reinig deze de koffie-trechter

met zeep en water met zeep en water en reinig deze

Sluit de uitlopen Verwijder kanisters Demonteer de Reinig de mixer Monteer alle

demonteer en ledig deze en mixbeker en met een zachte gereinigde 

reinig deze vul ze opnieuw reinig deze vochtige doek onderdelen

Druk 5 sec op Plaats een kan Druk op de Druk op de Uw machine is 

de service knop of bak onder spoeltoets Home toets gereed voor gebruik

aan de binnenzijde de uitloop aan de buitenzijde aan de buitenzijde

versie rdj100119

Korte instruktiekaart Bianchi Maestro Touch



Alarm afval

Display toont Open de deur Leeg de afvalbak Druk 5 sec op Druk op de 

"alarm afval" de service knop afval toets

aan de binnenzijde aan de buitenzijde

Druk op de Uw machine is 

Home toets gereed voor gebruik

aan de buitenzijde

Alarm bonen

Display toont Open de deur Open de deksel Vul de bonen Vul topping & cacao

"alarm bonen" in het kanister buiten de machine

Druk 5 sec op Druk op de Druk op de Uw machine is 

de service knop reset toets Home toets gereed voor gebruik

aan de binnenzijde aan de buitenzijde aan de buitenzijde

Tellerstanden

Open de deur Druk 5 sec op Druk op tellers Tellerstanden Druk op de 

de service knop uitlezen Home toets

aan de binnenzijde om terug te keren

Korte instruktiekaart Bianchi Maestro Touch


