
   

  

   

ADVIEZEN VAN J.J. DARBOVEN BIJ HERSTART 

KOFFIEMACHINES NA CORONAPERIODE: 

In alle gevallen geldt: wacht niet met het weer opstarten van de espressomachine tot de 

dag van heropening. Door de lange periode van stilstand, kan het zijn dat er onderdelen 

beschadigd zijn en/of vervangen moeten worden. Houd er in dat geval ook rekening mee 

dat het langer kan duren dan normaal voor een onderhoudsmonteur langs kan komen. 

Voor bestellingen van reinigingsproducten of vragen bij herstart verwijzen wij u naar ons 

kantoor: tel 033- 4612977.  

 

HALFAUTOMATEN 
   

1. Controleer of de watertoevoer open staat 

2. Zit de stekker in het stopcontact 

3. Staat de hoofdschakelaar van de koffiemachine aan 

4. Als de koffiemachine is opgewarmd, de stoompijp even opendraaien  

5. Spoel iedere zetgroep 10 x met de “toets” dubbele koffie  

6. Reinig iedere groep met schoonmaakmiddel zoals gebruikelijk 

7. Tap 10 x een dosering heet water en laat deze weglopen  



   

 

KOFFIEMOLENS  
 

Leeghalen, uitzuigen, even laten draaien zodat er geen restjes bonen tussen de 

maalschijven blijven zitten en uitschakelen. Hierna de molen grondig reinigen: stolp 

afnemen en reinigen met droge doek 

   

 

MELKOPSCHUIMER 
 

Wie bijvoorbeeld een Lattiz of andere melk opschuimmachine heeft staan, heeft deze – 

indien mogelijk – natuurlijk al leeggehaald, uitgezet en gereinigd. Wel is het raadzaam het 

apparaat een keer per week aan te zetten en dan twee keer het spoelprogramma te 

volgen. 

In het geval van Lattiz kun je daarvoor een verlopen bag in box plaatsen en een kan onder 

de uitgifte. Na het opwarmen zal de machine vragen om een spoeling, voer deze spoeling 

uit, de machine zal nu 10 seconden gaan spoelen. Voer nu nogmaals een spoeling uit. 

Schakel daarna de machine weer uit. 

Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben neem dan contact op met Jaski, bij voorkeur 

per e-mail: service@jaski-automaten.nl of per telefoon:  0342-425329   

   

 

VOLAUTOMATEN 
   

1. De procedure voor volautomaten is in grote lijnen hetzelfde als voor halfautomaten: 

2. Controleer of de watertoevoer open staat 

3. Zit de stekker in het stopcontact 

4. Staat de hoofschakelaar van de koffiemachine aan 

5. Als de koffiemachine is opgewarmd, de stoompijp even opendraaien (indien 

aanwezig)  

6. Reinig de machine 2x zonder schoonmaakmiddel 

7. Tap 10 x een dosering heet water en laat deze weglopen 

8. Wel is het extra van belang de onderdelen die met melk in aanraking komen extra 

grondig te reinigen en te drogen  
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ETNA  
   

1. Controleer of de watertoevoer open staat 

2. Zit de stekker in het stopcontact 

3. Staat de hoofschakelaar van de koffiemachine aan 

4. Spoel met *01*  (2 x herhalen) 

5. Brewer spoelen met *03*    (3 x herhalen) 

6. Brewer reinigen met *02*    (1 x herhalen) 

7. Bonen verwijderen (stofzuiger) i.v.m. smaak (oude koffie) 

8. Controleer de container inhoud en de uitstroommond van de topping canister en 

cacao canister of de poeder niet is geklonterd, zo ja dan schoonmaken  

   

 

UNIMAT 
   

1. Verwijder containers cacao en topping 

2. Deur dicht, spoel nu 10 x een beker  

3. Controleer de container inhoud en de uitstroommond van de choco en topping of 

poeder niet is geklonterd, zo ja dan schoonmaken 

4. Plaats container terug, machine is klaar voor gebruik 

  
 

 

  
   

 


