
Gebruiksaanwijzing Illy koffiemachine 
 
Iedere woning op Hof van Salland is uitgerust met een Illy koffiemachine. Het apparaat is 
volautomatisch en werkt als volgt: 
 
De machine kunt u aan en uit zetten door middel van te drukken op knop 1.  
Wacht totdat u een signaal hoort en knop 2 blauw wordt.  
Controleer of er genoeg en vers water in het reservoir zit (3), plaats de koffiecup in de piston (4) en 
draai de cup in de opening (5). Plaats het Illy kopje onder de piston en druk vervolgens op knop 2. Nu 
kunt u genieten van uw heerlijke kop koffie. 
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Dosering aanpassen 
Handel als volgt om de af te geven hoeveelheid koffie in te stellen en de instelling te bewaren: 
Plaats een capsule in de capsulehouder en breng de capsulehouder aan in de koffiehouder. Zet een 
kopje onder de capsulehouder. Druk op de koffieknop en houd deze ingedrukt tot de gewenste 
hoeveelheid koffie bereikt is. Laat de knop dan los. Nu is het apparaat geprogrammeerd. 
 
Stoom afgifte 
Indien het apparaat is uitgerust met een stoompijpje, is het mogelijk om melk op te schuimen voor 
één of meer kopjes cappuccino. Het is echter wel van belang om alvorens de stoomfunctie te 
activeren de gewenste kopjes koffie te zetten. 
Het is heel belangrijk om te vermijden koffie te bereiden onmiddellijk nadat stoom afgegeven is. Het 
water dat uit de thermoblock komt is dan namelijk te heet en doet afbreuk aan de smaak van de 
koffie. Om deze reden is de koffieknop gedeactiveerd wanneer de temperatuur van de boiler te hoog 
is. 
 
Druk, om terug te keren naar de werkwijze voor het bereiden van koffie, op de knop voor de 
koffieafgifte en wacht tot de knop ingeschakeld wordt. Tijdens deze afkoelfase (circa 10 minuten) 
knippert de icoon van het kopje op de centrale schijf.  
Handel als volgt om het apparaat sneller in de werkwijze voor het bereiden van koffie te zetten. 
Plaats een metalen kan onder het stoompijpje. Druk minstens 3 seconden op de stoomknop. Er 
wordt een geprogrammeerde hoeveelheid warm water afgegeven. Na de afgifte stopt het apparaat 
automatisch. 
 
Ontkalken 
Wanneer de middelste knop “oranje” knippert, dient het apparaat ontkalkt te worden. Geeft u dit 
dan alstublieft door aan de receptiemedewerkers. 
 
  


