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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.
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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. 






