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INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE BEDIENINGSREGELS
Lees de gebruiksaanwijzing en garantiebeperkingen aandachtig door vóór het eerste 
gebruik van de machine.
De machine moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
De machine moet worden gereinigd door regelmatig het rooster, de lekbak, de capsule-
houder en de watertank te spoelen.
Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd wanneer de machine is uitgeschakeld.

BEDIENINGSPANEEL

Aan/uit knop

Kleine kop

Grote kop

Water

Temperatuur



MACHINE OVERZICHT
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moet u zich altijd houden aan de veiligheidsvoorschriften, 
waaronder de volgende:
Voor u de stekker in het stopcontact steekt moet u de watertank altijd vullen.
- Gebruik de machine nooit als de watertank leeg is.
- Gebruik de machine nooit zonder capsule.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Lees de gebruiksaanwijzing voor u de machine gebruikt.
- Dompel de machine nooit onder in water.
- Stop de machine niet in de vaatwasser.
- Ververs het water in de watertank regelmatig.
- Plaats de machine niet op, of dichtbij, elektrische of gas kooktoestellen of in    een oven. 
- Het apparaat mag alleen bediend worden door volwassenen.
- Ter voorkoming van vuur, elektrische schok of verwondingen, mag de stroomkabel, de stekker, of

de behuizing van de machine zelf niet in contact komen met water of  een andere vloeistof.
- Gebruik de machine niet voor andere doeleinden dan waar het voor ontworpen is.
- Gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen accessoires kan resulteren in brand, elektrische 

schokken of persoonlijk letsel.
- Het gebruik van andere capsules dan de Fioresso capsules kunnen schade aan het apparaat 

veroorzaken.
- WAARSCHUWING: Ter voorkoming van risico’s, elektrische schokken of  persoonlijk letsel moeten 

reparaties altijd uitgevoerd worden door daartoe opgeleid personeel. 
In het apparaat zitten geen onderdelen die u zelf kunt vervangen.

Na het verversen of bijvullen van het water moet u de watertank terugplaatsen op de machine. Con-
troleer altijd of deze goed geplaatst is.
Wij adviseren om de machine eens per jaar of na 500 capsules te ontkalken. Gebruik hiervoor een vloe-
ibare ontkalker die geschikt is voor gebruik in machines die met voedingsstoffen in aanraking komen. 
Gooi de dummycapsule, die in de verpakking zit niet weg. U heeft deze bij elke ontkalkingsbeurt weer 
nodig. Zie de instructies bij het hoofdstuk ontkalking.

U wordt geadviseerd de originele verpakking te bewaren (tenminste gedurende de garantie tijd) om de 
machine, indien noodzakelijk, te kunnen verzenden voor service of garantie. Schade veroorzaakt door 
ondeugdelijke verpakking is uitgesloten van garantie. 
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INGEBRUIKNAME EN ONDERHOUD
Verwijder de verpakking en controleer of de machine in perfecte staat verkeerd, voor u hem in gebruik 
neemt. Neem contact op met uw leverancier als er iets aan mankeert. Lees de veiligheidsvoorschriften 
voor u verder gaat.
Plaats de machine op een plek met een temperatuur tussen 5°C en 40°C, niet in de nabijheid van een 
kraan of gootsteen. Rol de stroomkabel uit en doe de stekker in een geaard stopcontact, met 220V tot 
240V. Indien de stekker niet in het stopcontact past moet u de stekker door een erkend installateur laten 
vervangen.  

Let op
De machine is uitsluitend ontwikkeld om perfecte ristretto’s en espresso’s te maken met Fioresso cap-
sules.

IN- EN UITSCHAKELEN

Om de machine in te schakelen, drukt u op de aan/uit knop in het midden van het bedieningspaneel. 
Beide koffiesymbolen lichten wit op.
De machine is gereed voor het maken van een ristretto of een espresso.
Nadat u de kleine kop (ristretto) of de grote kop (espresso) hebt ingedrukt begint de machine op te war-
men.
Als de machine gedurende 2 minuten niet gebruikt wordt, gaat hij automatisch in de “slaapstand”. De 
twee verlichte koffiesymbolen gaan dan uit.
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KOFFIE MAKEN

De Fioresso espresso machine is speciaal ontwik-
keld voor het exclusieve gebruik van Fioresso 
espresso capsules.
Plaats een kopje op het rooster.
Doe de capsule in de capsulehouder.
Doe de capsulehouder in de extractiekop. 
Draai de open/sluit hendel naar rechts tot de 
twee streepjes op elkaar aansluiten.

Let op: de open/sluit hendel moet altijd 
goed gesloten zijn.

Druk op het kleine koffiesymbool om een ristretto te bereiden of op het grote 
koffiesymbool voor een espresso. 

Het gekozen koffiesymbool licht wit op, terwijl de cirkel 
van het bedieningspaneel knipperend verlicht wordt.
De machine bereikt de noodzakelijk temperatuur en 
start met het bereiden van de espresso na ongeveer 30 
seconden.

Als de knipperende verlichting van het bediening-
spaneel uit gaat, blijft het gekozen koffiesymbool 
verlicht, de espresso vloeit in het kopje
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Onmiddellijk daarna begin de machine met het aanzuigen van water voor 
de volgende koffie. Wacht met het verwijderen van de gebruikte capsule tot 
het aanzuigen van water is voltooid. Beide koffiesymbolen worden weer wit 
verlicht. De machine is gereed voor het volgende gebruik.

NB: Het rooster kan verwijderd worden om gebruik van een grotere kop 
mogelijk te maken.

Voor het maken van meerder koffies doet u het volgende:
Controleer het waterniveau in de watertank. Als het watersymbool          op het bedieningspaneel wit 
oplicht, moet u het water bijvullen. 
Draai de open/sluit hendel naar links. Verwijder de gebruikte capsule uit de capsule houder, plaats een 
nieuwe capsule en herhaal bovenstaande eingen.

LET OP:
De machine is uitgerust met een automatische stop, maar de extractie van de koffie kan altijd beëindigd 
worden door het geselecteerde koffiesymbool nogmaals in te drukken.
Om van een perfecte espresso te genieten, bevelen wij aan om het water in de watertank regelmatig te 
verversen en de exclusieve Fioresso glazen te gebruiken om de goede temperatuur te behouden.
Gedestilleerd of sterk gefilterd water is niet geschikt voor het maken van koffie.
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Houd de aan/uit knop voor minstens 5 seconden ingedrukt.
Beide koffiesymbolen knipperen met wit licht. Druk op het koffiesymbool dat u 
wilt aanpassen. 

De thermometer         en water         symbolen gaan met wit licht knipperen.
Druk op het symbool waarvan u de instelling wilt veranderen (temperatuur of 
water).

INSTELLINGEN WIJZIGEN
Om de hoeveelheid water en/of de temperatuur van de koffie te veranderen doet u het volgende:

Het aantal licht streepjes op de cirkel van het bedieningspaneel geven de stand 
van het moment weer.
Kies een nieuwe stand door te drukken op het + of – symbool.
Druk opnieuw op het eerder gekozen cup symbool om de nieuwe keuze vast 
te leggen.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Reinigen 
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met reinigen.
Wacht tot de machine is afgekoeld.
Reinig de aluminium behuizing en de andere onderdelen met een vochtige doek en droog hem af met 
een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen. De  machine mag niet afgespoeld, of in water 
ondergedompeld worden.
De capsulehouder en het rooster kunnen in de vaatwasser gereinigd worden. De watertank mag niet in 
de vaatwasser.

Om de oorspronkelijk fabrieksinstelling terug te zetten handelt u als volgt:
Houd de aan/uit knop minstens 5 seconden ingedrukt totdat beide koffiesymbolen knipperen met wit 
licht. Druk tegelijkertijd op de thermometer en water symbolen. Beide symbolen lichten eerst rood en 
daarna blauw op. Op dat moment is de oorspronkelijk fabrieksinstelling hersteld. 
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IN GEVAL VAN STORINGEN
Gebruik de machine niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn of indien de machine signalen 
van defecten geeft, of op een of andere manier beschadigd is. Als de stroomkabel beschadigd is moet 
deze worden vervangen.
In geval van schade of storing de machine uitschakelen en contact opnemen met uw leverancier. Die 
kan een erkend installateur inschakelen voor verdere behandeling.
Handelen in strijd met dit voorschrift kunnen het veilige gebruik van de machine onmogelijk maken en 
leiden tot het vervallen van de garantie.

ONJUIST GEBRUIK VAN HET APPARAAT
Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en het exclusief gebruik van Fioresso capsules. Elk 
ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en daarmee gevaarlijk gebruik.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor ongelukken veroorzaakt door gebruik in strijd met de bestaande 
voorschriften op het gebied van elektrische aarding van systemen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor mogelijke schade veroorzaakt door onjuist, ondeugdelijk of 
onredelijk gebruik. Het niet opvolgen van de voorschriften uit deze gebruiksaanwijzing kan resulteren in 
beschadiging van de machine en het vervallen van de garantie.



ONTKALKEN
De hoeveelheid kalkaanslag is afhankelijk van het gebruik van de machine en ontstaat vooral tijdens het 
verwarmen van het water. De noodzaak van het verwijderen van de kalkaanslag is ook sterk afhankelijk 
van de waterkwaliteit in uw regio. U kunt het waterleidingbedrijf vragen naar de hardheid van het water. 
Indien u water heeft met een hoog calcium gehalte (hard water) en bij dagelijks gebruik van de machine 
bevelen wij aan om de machine na iedere 500 capsules te ontkalken.
Kalkaanslag kan de levensduur nadelig beïnvloeden. De volgende problemen kunnen er door vero-
orzaakt worden:
* het beïnvloedt de doorstroom van water in de leidingen
• de afsluitringen kunnen worden beschadigd
• corrosie vorming
• het energieverbruik kan toenemen door het negatieve effect op het verwarmingselement.

ONTKALINGS PROCEDURE

Het proces (ontkalken en reinigen) duurt ongeveer 20 minuten.

De machine heeft een alarmsignaal voor ontkalking. Het alarm wordt geac-
tiveerd na 500 capsules: beide koffiesymbolen knipperen 3 keer geel licht en er 
klinkt een akoestisch signaal; daarna blijven beide koffiesymbolen verlicht.

Dummy capsule
Maak de watertank leeg.
Doe de dummy capsule, (welke speciaal is bijge-
voegd voor het ontkalken) in de capsulehouder. 
Vul de watertank met 125 ml ontkalkingsvloeistof 
(speciaal geschikt voor koffiemachines) en met 125 
ml leidingwater.
Plaats een opvangbak met een inhoud van mini-
maal 250 cl onder the capsule houder.
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Start van de procedure:
Houd de thermometer en water symbolen ongeveer 3 seconden gelijktijdig 
ingedrukt. De thermometer en water symbolen lichten geel op. De ontkalk-
ing is begonnen.
De vloeistof uit de capsulehouder wordt opgevangen in de plastic bak, die u 
geplaatst heeft.
Zorg er voor dat het water niet spettert.

De ontkalking is klaar als beide koffiesymbolen geel knipperen en het 
watersymbool wit knippert. 

Voordat u weer koffie maakt moet de machine op dezelfde manier goed 
gereinigd worden. 

Als de ontkalking onderbroken wordt door een stroomstoring of het per ongeluk uitschakelen van de 
machine, moet de gehele procedure herhaald worden voordat de machine weer gebruikt kan worden: 
schakel de machine weer in en begin weer opnieuw zoals beschreven onder  de ontkalkingsprocedure.

WAARSCHUWING
Gooi de dummy capsule die u in de verpakking heft ontvangen niet weg, u heeft hem nodig bij het 
ontkalken.
De vloeistof die bij het ontkalken uit de capsulehouder komt kan warm zijn. Gebruik uitsluiten speciale 
ontkalkervloeistof die geschikt is voor espresso machines.

De machine naspoelen
Als de ontkalking gereed is moet u de machine als volgt naspoelen:
Spoel de watertank schoon met kraan water. 
Vul de watertank met schoon kraan water.
De dummy capsule blijft in de capsule houder en de open/sluit hendel blijft gesloten. 

Druk op één van de geel oplichtende koffiesymbolen (klein of groot). Het naspoelen 
is begonnen.
Herhaal het naspoelen 1 of 2 keer om de machine goed schoon te spoelen.

Het naspoelen is voltooid als de geel verlichte symbolen omschakelen naar wit licht. 
Verwijder de dummy capsule en geniet van uw volgende espresso.
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Opgelet:
Azijn, schoonmaakmiddel op basis van azijn, zout, bijtende soda en ander soortgelijke middelen bescha-
digen uw machine.
Laat het ontkalkingsmiddel nooit te lang in de machine zitten! 
Water met toegevoegd ontkalkingsmiddel kan niet gedronken worden.

VERWIJDERING 
Belangrijke informatie voor het juist verwijderen van het product in overeenstemming met de EC rich-
tlijn voor verwijdering van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik in de Europese Unie.
Het WEEE symbool op dit product betekent dat het niet weggegooid mag worden met huishoudelijk 
afval en apart moet worden ingezameld. Consumenten hebben de moge-lijkheid hun gebruikte ap-
paratuur een op een, zonder betaling terug te geven aan hun leverancier bij aankoop van een nieuw 
product.
Voor verder informatie, over de verwijdering van elektrische apparatuur, kunt u zich wenden tot de 
plaatselijke autoriteiten belast met de inzameling van te verwijderen apparaten.
Consumenten zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van deze apparaten.
De juiste verwijdering van dit product draagt bij aan de bescherming van het milieu, natuurlijke grondst-
offen en de gezondheid van de mens.

TECHNICAL DATA

Structuur van het materiaal geanodiseerd aluminium

Watertank 0,7 liter 

Pomp met continu waterstroom, trillingvrij 

Gewicht van de machine 3,1 kg (zonder verpakking)

Voltage 220 - 240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik 900 W
Standby 0,6 Wh, slaapstand 0,3 Wh

Omgevingstemperatuur 5° C tot 40° C

Afmetingen diameter 160 mm, hoogte 210 mm

De fabrikant behoud zich het recht voor om wijzigingen/verbetering door te 
voeren zonder voorafgaande aankondiging.
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___________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________

Procesfout

De gemeten 
druk in de 
machine is te 
hoog. 

Geen water in 
de pomp

Zorg dat de watertank schoon is en 
gevuld met schoon water. Controleer 
of de watertank correct is geplaatst op 
de machine. 
Gebruik de machine nooit zonder 
capsule.
Druk nogmaals op één van de koffie-
symbolen (kleine kop / grote kop).
Neem contact op met uw lokale verte-
genwoordiger indien het probleem 
aanhoudt. 

De open/sluit 
hendel is open 
of niet volledig 
gesloten.  
De capsule is 
defect. 

Sluit de open/sluit hendel volledig en 
druk nogmaals op één van de koffie-
symbolen. 

Plaats een nieuwe capsule en druk nog-
maals op één van de koffiesymbolen. 

Niveausensor 
probleem

Haal de stekker uit het stopcontact en 
wacht 30 seconden. Stop vervolgens 
de stekker weer in het stopcontact.  
Haal de stekker uit het stopcontact en 
wacht 10 minuten. Stop vervolgens de 
stekker weer in het stopcontact.  
Neem contact op met uw lokale verte-
genwoordiger indien het probleem 
aanhoudt. 

_________________________________________________________

De niveausen-
sor is defect.

De thermische 
sensor van 
de verwarm-
ingsinstallatie is 
uitgeschakeld, 
wat wijst op 
een oververhit-
ting.

Probleem met 
de thermische 
sensor

_________________________________________________________

_________________________________________________________

TROUBLE SHOOTING, MALFUNCTION, DIAGNOSTIC
Probleem, foutmelding

De machine geeft geen 
koffie uit, zonder alarm-
signaal.

Tijdens uitgifte van de 
koffie lichten de koffiesym-
bolen rood op en klinkt er 
een alarmsignaal.

De koffiesymbolen lichten 
rood op en het eerste sym-
bool in de cirkel van het 
bedieningspaneel (witte 
streep in de afbeelding) 
licht wit op.

De koffiesymbolen lichten 
rood op en het derde sym-
bool in de cirkel van het 
bedieningspaneel (witte 
streep in de afbeelding) 
licht wit op.

Druk nogmaals op één van de koffie-
symbolen. 

Neem contact op met uw lokale verte-
genwoordiger indien het probleem 
aanhoudt. 

Diagnose Oorzaak Oplossing TROUBLE SHOOTING, MALFUNCTION, DIAGNOSTIC

De koffiesymbolen lichten 
rood op en het vierde 
symbool in de cirkel van het 
bedieningspaneel (witte 
streep in de afbeelding) 
licht wit op.

De koffiesymbolen lichten 
rood op en het vijfde 
symbool in de cirkel van het 
bedieningspaneel (witte 
streep in de afbeelding) 
licht wit op.

Probleem met 
de positiesen-
sor

De positiesensor kan 
de positie van de 
zuiger in de pomp 
niet bepalen. 

Probleem met de 
verwarming 

De thermische zekering 
staat open door oververhit-
ting.

ATTENTIE:
Volg de volgende stappen voordat u de machine gaat verpakken: 
Steek de stekker in het stopcontact.
Verwijder de watertank. 
Plaats de capsulehouder in de extractiekop zonder een capsule. 
Plaats een opvangbak onder de capsulehouder. 
Druk op de aan/uit knop in het midden van het bedieningspaneel. Beide koffiesymbolen lichten wit op. 
Houd gelijktijdig de + en – symbolen ingedrukt totdat de koffiesymbolen rood oplichten (5 tot 10 
seconden). 
Wacht totdat al het water uit de machine is gepompt. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________________Diagnose OorzaakProbleem, foutmelding Oplossing_________________________________________________________
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GARANTIEBEPERKINGEN
De garantie dekt geen schade of storingen veroorzaakt door:
• het niet uitvoeren van periodieke ontkalking 
• gebruik van de machine met een ander voltage dan aangegeven 
• onjuist gebruik en/of gebruik dat in strijd is met de gebruiksinstructies 
• schade als gevolg van behandelingen door derden. Reparatiekosten veroorzaakt door behandelingen 
door onbevoegde servicecentra zijn voor rekening van de klant. 

We adviseren u om de originele verpakking te bewaren (tenminste gedurende de garantieperiode) zodat 
u de machine indien nodig ter reparatie naar een servicecenter kunt verzenden. Schade veroorzaakt door 
inadequate verpakking tijdens transport is niet gedekt door de garantie. 
Elke reparatie en onderhoud dat buiten normaal gebruik valt, dient uitgevoerd te worden door een 
bevoegd technisch servicecenter welke is goedgekeurd door Fioresso International BV. De Fioresso 
espressomachine is geproduceerd door Gotec S.A.
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