
Her ser du de dele, som du skal tage ud:
1: Grøn tee                     2: Kaffeudløb + mixere 
3: Sipladeholderen          4: Bryggercylinderen 
5: 2 x Pulverfældere        6:Spildbakke (ej foto)
 

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

3. Tag grumsespanden ud. Til venstre for Si-
pladeholderen sidder en lille tap. Ved at trykke 
denne  tilbage, kan Sipladeholderen let trækkes 
ud. 

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

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

7. Når de to Mixerskåle er taget ud, kan de to 
Pulverfælder tages af.   

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

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

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

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

1. For at rense automaten korrekt, skal delene 
tages ud. Det er ikke nødvendigt at slukke auto-
maten først. Åben døren og start med at fjerne 
den “Grønne tee”.

Inden du påbegynder rengøringen, skal du åbne 
lågen til automaten, lukke den igen og vente 5 
sek. Herefter kan du åbne lågen igen, og ele-
menterne er nu klar til at blive udtaget.
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1. Sipladeholderen skal ved rengøring adskilles. 
Dette gøres ved at trykke det lille søm ind, for at 
afmontere gummiringen.

2. Selve Sipladen består af 4 dele. En trekantlås 
foroven, en topplade i metal, en gummipakning 
og en bundplade i metal. Tryk trekantlåsen ind 
og derefter ned - dermed kan låsen fjernes og 
toppladen kan afmonteres. 

3. Gummipakningen skal nu fjernes fra bundp-
laden. Dette kan nemt gøres ved f.eks. brug af 
den afmonterede trekantlås - til at vippe gum-
mipakningen op som vist på billedet.

5. Her ser du rækkefølgen på, hvordan du samler 
Sipladens 4 dele. Det er en fordel, hvis delene er 
våde ved montering. Bemærk at gummipaknin-
gen skal trykkes så langt ned som muligt. Og den 
runde topplade (nr. 3) skal have kanten opad. 

6. 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 Sipladeholderen.

7. For at adskille Bryggercylinderen, trykkes der 
på stemplet for oven samtidig med at man træk-
ker for neden.

8. Gummipakningen afmonteres fra stemplet og 
begge rengøres i varmt vand. Pakningen har taget 
form efter cylinderen, så den ikke mere er plan. 
Man kan med fordel vende pakningen, så den 
buer den modsatte vej, når den skal samles.

4. Rengør Sipladens 4 dele - samt selve Sipla-
deholderen i varmt vand. Rengøringsmiddel er 
ofte ikke nødvendigt, men ved brug sørg da for 
at skylle delene meget grundigt. 

9. Stemplet sættes på plads i Bryggercylinderen, 
ved at trykke det op nedefra - samt hive i toppen, 
som vist på billedet. Gummipakningen sørger for 
at holde det på plads.

10. Piskefælderne kan også adskilles, så 
rengøring bedre kan ske. Vask også disse dele 
i varmt vand.

12. Her ser du et billede af automaten indven-
digt, som alle delene skal sidde.

11. Adskil også Mixerskålene og skyl dem grun-
digt. Du er nu klar til at samle automaten igen 
- dette gøres i omvendt rækkefølge af afmonter-
ingen. Se forrige side...
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