ZORGELOOS BLIJVEN GENIETEN VAN UW MAESTOSA

WA A R O M E E N P R O F E S S I O N E L E O N D E R H O U D S B E U R T ?

Voor de perfecte koffiesmaak
Een stille volautomaat
De optimale temperatuur van uw koffie

Wanneer u een onderhoudsbeurt laat
uitvoeren zal dit de smaak ten goede
komen en uw volautomaat in topconditie
houden. Zo blijft u zorgeloos genieten
van uw kopje koffie. Wij raden u aan
om elk jaar of na elke 5000 kopjes een
onderhoudsbeurt in te plannen. Bovendien
hoeft u de deur niet uit, een De’Longhi
monteur komt naar u toe!
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WAT H O U D T E E N O N D E R H O U D S B E U R T I N ?

Onderhoud bij u thuis door een De’Longhi monteur
	Tijdens de garantieperiode van vier jaar heeft u recht op drie gratis
onderhoudsbeurten. We raden aan om na één jaar of elke 5.000 kopjes een
onderhoudsbeurt te laten uitvoeren
Inwendige & uitwendige schoonmaak
Verwijderen van kalk en koffievetten
	Vervangen van ringen en rubbertjes die aan slijtage onderhevig zijn
Smeren van bewegende onderdelen voor een soepele werking
Controle op leksporen
Ontkalkingsbeurt

ONDERHOUDSBEURT INPLANNEN?

	Stuur een mail naar service.consumer.be@delonghigroup.com,
bel naar onze klantendienst op het nummer 015/28.08.40 of
vul het contactformulier in op www.delonghi.be
De onderhoudsbeurt zal binnen 5 werkdagen
ingepland worden
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ONDERHOUDSTIPS MAESTOSA

Gebruik de
reinigingsfunctie
functie na elke
melkbereiding.

Wanneer de machine langer
dan 3-4 dagen niet gebruikt
is, wordt bij het weer
inschakelen aanbevolen
om 2-3 spoelingen uit te
voeren door middel van de
functie ‘spoelen’ met het op
de machine aangebrachte
afgifte-pijpje heet water/
stoom.

Ongeveer eenmaal
per maand moet het
waterreservoir gereinigd
worden. Duw op de knop
en open het deurtje.
Verwijder het reservoir en
het waterfilter (indien
aanwezig) en reinig met
warm kraanwater en een
mild reinigingsmiddel.

Reinig regelmatig
de tuitjes van
de koffieuitloop
met behulp van
een spons of de
meegeleverde
doek.

Reinig het melkreservoir
om de twee dagen met
warm water en een mild
reinigingsmiddel. Alle
onderdelen kunnen ook in
de vaatwasser, behalve
de thermoskan.
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Reinig de zetgroep
één keer per week
met uitsluitend
lauwwarm
kraanwater.

Wanneer op het
display de melding
‘ledig koffiedikbakje’
verschijnt, moet het
betreffende bakje
worden leeggemaakt
en gereinigd.
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UW MACHINE ZELF ONDERHOUDEN MET
OFFICIËLE DE’LONGHI ONDERHOUDSPRODUCTEN

ONTKALKINGSPRODUCTEN

Buiten de onderhoudsbeurt is het belangrijk dat u zelf ook het juiste onderhoud
uitvoert aan uw volautomaat. De’Longhi heeft een aantal onderhoudsproducten
ontwikkeld die ervoor zorgen dat uw volautomaat in optimale conditie blijft.
Wij raden u altijd aan om deze originele De’Longhi producten te gebruiken.

Waarom De’Longhi ontkalker?
100% ecologische ontkalkingsvloeistof
Het is zeer effectief tegen kalk en tast de volautomaat niet aan
Het is een reinigend en anti-bacterieel middel
Welke stappen u moet doorlopen om de ontkalkingsprocedure uit te voeren verschilt per type
volautomaat. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing of bekijk de veelgestelde vragen op
onze website www.delonghi.be

ECODECALK MINI

2 flesjes van 100 ml.
1 flesje is goed voor
1 ontkalkingsbeurt.

ADVIESPRIJS
99*
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ECODECALK 500 ML

WA A R O M O N T K A L K E N ?

1 fles van 500 ml is goed
voor 5 ontkalkingsbeurten.

ADVIESPRIJS
99*

13,

Het is zeer belangrijk om een volautomaat op tijd te ontkalken aangezien een gebrek aan
ontkalking problemen kan veroorzaken. Door het regelmatig ontkalken van de volautomaat
wordt de intense smaak van de koffie behouden en blijft het apparaat optimaal werken.
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OVERIGE DE’LONGHI ACCESSOIRES
WAT E R F I LT E R

 ij raden u aan om een
W
waterfilter te gebruiken:
•	Dit vermindert kalkaanslag waardoor u
minder vaak hoeft te ontkalken.
• Het verbetert de kwaliteit van de koffie.
• 	Het verbetert de prestaties van de
volautomaat.

ADVIESPRIJS
99*
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Coffee Care Kit is de complete reiniging- en
onderhoudskit voor optimaal gebruik van uw
volautomaat.
•	Deze totaalset bevat alle belangrijke onderhoudsaccessoires.

ADVIESPRIJS
99*
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De kit bevat:

Om de beste resultaten te behalen, raden wij u aan om het waterfilter
om de 2 maanden te vervangen. Belangrijk: indien u een waterfilter
gebruikt, is het nog steeds noodzakelijk om de volautomaat te
ontkalken wanneer dit wordt aangegeven.

•
•
•
•
•
•

E C O M U LT I C L E A N

REACTIESTROOKJE

Eco MultiClean is een uiterst effectief
reinigingsmiddel voor het verwijderen
van melkvet in melkopschuimsystemen en
zorgt voor:

Met het reactiestrookje controleert u de
werkelijke waterhardheid bij u thuis.

•	Een doeltreffende en langdurige reiniging
van het stoompijpje, melkopschuimbuisje en
het deksel van het melkreservoir.
•	Ook goed te gebruiken als schoonmaakmiddel
om bijvoorbeeld vingerafdrukken van de
volautomaat te verwijderen.
• Goed voor ongeveer 25 reinigingsbeurten.
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COFFEE CARE KIT

ADVIESPRIJS
99*

5,

Korte gebruiksaanwijzing
Waterfilter
EcoMulticlean (250 ml)
EcoDecalk (200 ml)
Microvezeldoekje
	Reactiestrookje om waterhardheid te testen

Het is mogelijk om de volautomaat in
te stellen op basis van de plaatselijke,
werkelijke waterhardheid, zodat er
minder vaak ontkalkt dient te worden.
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TIJD VOOR ONDERHOUD?
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WWW.DELONGHI.BE

Better Everyday

