


Certifique-se de 
que a alavanca 
esteja abaixada e 
coloque um 
recipiente embaixo 
do distribuidor de 
bebida.

Esse procedimento também é recomendado para realizar a limpeza do grupo de extração caso o consumidor deseje limpar por completo 
antes da extração de tipo de bebida diferente da preparada anteriormente. Exemplo: para preparar um espresso depois de extrair
um chá, cappuccino ou outra bebida quente.

Levante a 
alavanca, retire o 
porta-cápsulas.

Insira a cápsula 
de retrolavagem. 
A cápsula de 
retrolavagem
é reutilizável. 
Não jogue fora.

Ao ligar a máquina 
pela primeira vez, a 
tecla azul irá piscar 
em VERMELHO. 
Para iniciar, aperte 
a tecla azul.

Aguarde a primeira 
passagem de água 
e as luzes pararem 
de piscar.

Passada a água, as 
luzes acenderão de 
modo fixo e a 
máquina estará 
pronta para uso.

Insira a cápsula de 
retrolavagem e feche
a alavanca. A cápsula
de retrolavagem é reutilizável. 
Não jogue fora. 

Coloque um 
recipiente embaixo 
do distribuidor
de bebida.

Selecione a tecla azul
de sua LOV e aguarde
o enxágue completo
do sistema hidráulico.

Retire o porta-cápsulas
e limpe com um pano
úmido na parte interna 
com cuidado.

Retire o recipiente de
recolhimento de gotas
e a grade. Lave todos
os componentes removidos 
da máquina com água fria
e esponja não abrasiva. 

Esvazie o reservatório
de água e enxágue-o.

Gire a base para
o destravamento.

Gire a base para
o travamento.

Monte novamente
o porta-cápsulas.

Desmonte o porta-cápsulas
e lave as peças.

• Não use jatos de água para 
limpar o aparelho.

• Não utilize palha de aço ou 
similares, como esponja abrasiva.

LIMPEZA COMPLETA

LIMPEZA DO PORTA-CÁPSULA

Certifique-se de que 
sua máquina esteja 
ligada na tomada
e o reservatório
de água cheio.

Coloque um 
recipiente embaixo 
do distribuidor
de bebida.

Levante a alavanca
e remova o 
porta-cápsulas.

Insira a cápsula de 
retrolavagem no 
porta-cápsulas, insira-o 
e retorne a alavanca 
para a posição original.

Selecione a tecla azul 
de sua LOV e aguarde 
o enxágue completo do 
sistema hidráulico.

Retire o porta-
cápsulas e a cápsula de 
retrolavagem e lave-os. 
Realize a limpeza
da parte interna da 
máquina com um pano 
úmido e com cuidado.

LIMPEZA DIÁRIA 

Limpeza deve ser realizada todos os dias.




