
Handige tips voor gebruik en onderhoud. 
 

Voor o.a. het schoonhouden van de machine hebben wij nog enkele nuttige tips. 

Makkelijker kan het niet! 

 

- Maak de machine uitsluitend schoon wanneer de machine uit staat en verwijder de stekker uit het stopcontact. Zorg dat 

de machine in een koude situatie is wanneer u deze wilt schoonmaken. 

- Gebruik voor het schoonmaken een zachte vochtige doek zonder schoonmaak- en/of poetsmiddelen. Besprenkel of 

dompel de machine nooit met/in water. 

- Reinig regelmatig het waterreservoir, zo heeft u altijd vers water. Zorg dat het waterreservoir leeg is indien de machine 

lange tijd niet gebruikt wordt. 

- Reinig regelmatig het lekbakje met het rooster  

- Na het opschuimen, stoomt u nog even na zodat melkresten verwijderd worden. Ook kunt u het stoompijpje na gebruik 

laten weken in een glas met water. Hierna kunt u melkresten eenvoudig verwijderen met een zachte doek. Een verstopt 

stoompijpje kunt u eventueel ook doorprikken met een lange naald of uitgebogen paperclip.  

- Verwijder na het bereiden van espresso altijd de gebruikte koffie en plaats de houder losjes in de broeikop, zo blijft het 

geheel lekker warm. 

- Verwijder de douche (plaatje in de ‘broeikop’ van de machine) regelmatig en laat deze weken in een beker warm water 

en een beetje soda, dan bent u er zeker van dat alle gaatjes open blijven. Voor hardnekkige aanslag gebruik een borstel 

en een goed ontvettingsmiddel. Voor behoud van een goede smaak en behoud van uw machine, adviseren wij om dit 

elke week(afhankelijk van het gebruik) te doen.  

LET OP:  Bij de uitvoering van de Ascaso of Quick met vaste filterdrager, kunt u met een tandenborstel de bovenzijde 

van de douche eenvoudig reinigen. Verwijder wel het zeefje waar u de serving oplegt regelmatig en maak deze schoon. 

U kunt ook periodiek de vaste filterdrager demonteren d.m.v. het losdraaien van de 2 inbusbouten welke de vaste 

filterdrager aan de machine bevestigen. Zodoende kunt u nog beter onderhoud plegen op de onderdelen die in aanraking 

komen met de serving. 

- Gebruikt u uw machine in een gebied met hard water, dan doet u er goed aan uw machine eens per maand te ontkalken. 

In andere gevallen is eens per kwartaal voldoende. Informeer bij uw waterleidingbedrijf naar de hardheid van uw water. 

Boven de 6-8 graden Duitse hardheid beschouwen wij het water als hard. 

- Volg voor het ontkalken van uw machine het advies op het etiket van het ontkalkingmiddel op.  

- Sommige machines hebben een aparte knop op de machine voor het in- en uitschakelen van de stoomunit. Deze knop 

dient tijdens de ontkalkingsprocedure uit te staan. De machine verwarmt hierdoor niet meer, maar pompt nog wel. Op 

deze manier kunt u de stoomunit op juiste wijze ontkalken. 

- Gebruik ontkalkingmiddel die geschikt is voor espressomachine's, geen azijn.  

Ontkalkingprocedure: 

 Vul het waterreservoir met 750ml water en voeg hier 250ml snelontkalker aan toe (3:1). 

 Schakel het apparaat aan en laat een kwart van de inhoud doorlopen. Laat het ontkalkingmiddel maximaal 10 

minuten inwerken(bij boilersystemen) en herhaal deze procedure totdat het waterreservoir leeg is.  

 Indien uw espressomachine beschikt over een thermoblock systeem dan kunt u bovenstaande handeling verrichten 

echter zonder het in laten werken van het ontkalkingmiddel. Dit heeft bij een thermoblock geen invloed. 10 

seconden wachttijd tussendoor is hierbij voldoende.  

 Maak het waterreservoir goed schoon en spoel de machine vervolgens door met 2 liter water. 

- Reinig de filterdrager en filters iedere week, zodat koffieaanslag niet de kans krijgt uw voortreffelijke espresso te 

bederven. 

- Zet uw espressokopjes niet in de kast, maar zet ze ondersteboven op de machine. Dat is niet   alleen een leuk gezicht, 

maar zo blijven de kopjes warm. 

 

Met vriendelijke groet, 

EuroQuick B.V. 


