
Onderhoud 
Evolution + GENESIS Warmedrankenautomaat. 

  
  
Dagelijks onderhoud: 
�     Bekertoren en de containers vullen indien nodig. 
�     Afvalbak koffie legen. 
�     Bekerhouder uit deur verwijderen en schoonmaken. 
�     Met vochtige doek oppervlakten aan binnenzijde en buitenzijde automaat schoonmaken. 
�     Spoelprogramma activeren: Groene deursleutel plaatsen en toets 3 indrukken (aan binnenzijde deur). 
�     Spoelprogramma brewer activeren : Groene deursleutel plaatsen en  toets 4 indrukken . 
�     Lekwater emmer legen. 
�     Groene deursleutel hierna weer verwijderen ! 

 
 

 
Wekelijks onderhoud: 
�       Containers verwijderen en opschudden om eventueel klonteren van producten tegen te gaan. 
�       Uitlooptuiten van containers verwijderen en schoonmaken met een droge doek. 
�       Oppervlakte onder containers schoonmaken. 
�       Slangen van mengschalen verwijderen. 
�       Deksels van mengschalen verwijderen en reinigen. 
�       Mengschalen verwijderen en reinigen. 
�       Uitgifte kop met daaraan de slangen van slangengever losdraaien, verwijderen en reinigen. 
�       Brewerdeksel verwijderen en onder de kraan afspoelen. (zie reinigen brewer) 
�       Alle gereinigde en verwijderde delen weer droog !!! terug plaatsen in automaat. 
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containers en mengkommen in de automaat  C 
 
 
 
Het reinigen van de  brewer (1x per 2 weken): 
� Eerst groene deurschakelaar sleutel plaatsen 
� Voor het reinigen van de brewer: eerst deze een keer reinigen dmv toets 4 (spoelen) 
� Verwijder de waterslangetjes  rechtsboven bij de brewer (A) 
� Druk daarna toets 2 (brewer open) totdat de brewer omhoog staat . 
� Til nu de beugel (B) op en verwijder de brewerkamer door hem naar voren te trekken  
� Reinig de brewerkamer onder de kraan en maak hem hierna droog 
� Reinig de zeefjes van de brewer dmv schoonmaakmiddel op de zeefjes te doen en daarna te poetsen 

met een tandenborstel  ( C ). Het is ook mogelijk om de zeef te verwijderen met het mee geleverde 
gereedschap en de zeef buiten de automaat te reinigen. Let op de thee zeven zijn kwetsbaar, het is 
raadzaam deze  in de automaat te reinigen. 

� Daarna de brewerkamer terug plaatsen,LET OP DAT DE NOK  VAN DE BREWER DEKSEL TUSSEN 
DE BENEN  VAN DE BREWER GEPLAATST WORDT!!!  

� Druk toets melk ( exit ) aan de voorzijde van de automaat , de brewer gaat terug naar de home positie  
� Sluit de waterslangen weer aan op de brewerkamer !!! 
� Laat nu het spoelprogramma van de brewer werken dmv toets 4 
�         Groene deursleutel hierna weer verwijderen ! 
 
 
  
 

  
Voor vragen kunt u 0342-491313 bellen. 

 

 

 


