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4.4 Ontkalken

De koffiemachine moet ontkalkt worden 

wanneer het oranje lampje van toets  

geactiveerd wordt.

1. Vul het waterreservoir met een mengsel 
van water en ontkalkmiddel, met de door 
de fabrikant aanbevolen dosering.

2. Druk op de schakelaar ON/OFF.

3. Verwijder de filterhouder en plaats een 

bak onder het schuimpijpje.

4. Wacht tot de lampjes  of  vast 

branden.

5. Houd de toets  gedurende 10 

seconden ingedrukt tot de drie toetsen 

achtereenvolgend beginnen te 

knipperen.

6. Draai de stoomknop naar de stand .

7. Druk op  om de ontkalking te starten.

8. De ontkalkcyclus voert automatisch met 

tussenpozen een reeks spoelingen uit tot 

het reservoir leeg is om kalkresten uit de 

koffiemachine te verwijderen.

9. De ontkalkcyclus wordt onderbroken en 

het oranje lampje  knippert.

10. Verwijder het waterreservoir, maak het 

leeg en spoel het.     

11. Vul het waterreservoir tot aan het 

maximale niveau met water en plaats het 

terug in zijn zitting.

12. Plaats een lege bak onder het 

schuimpijpje en controleer of de 

stoomknop in de stand  is geplaatst.

13. Druk opnieuw op de stoomknop om 

een spoelcyclus te starten.

14. Wanneer het reservoir leeg is, is de 

ontkalkcyclus beëindigd en gaat het 

oranje lampje  uit.

15. Draai de stoomknop naar de stand . 

Ontkalken en spoelen van de sproeier 
van de ketel

Tijdens de ontkalkcyclus zo nu en dan de 
stoomknop dicht draaien om een beetje 
ontkalkmiddel uit de sproeier van de ketel 
te laten lopen. 

Tijdens de spoelcyclus zo nu en dan de 
stoomknop dicht draaien om de sproeier 
van de ketel te spoelen. 

Gevaar voor persoonlijk letsel

•  Het ontkalkmiddel bevat zuren die de 
huid en de ogen kunnen irriteren. 

•  Volg nauwgezet de instructies van de 
fabrikant en de op de verpakking 
aangegeven 
veiligheidswaarschuwingen in geval van 
contact met de huid of de ogen.

•  Gebruik ontkalkmiddelen die door 
Smeg worden aanbevolen om schade 
aan de koffiemachine te voorkomen.
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4.5 Wat te doen wanneer....

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De koffie wordt niet 

afgegeven

Geen water in het reservoir. Het waterreservoir vullen.

De gaatjes van het filter zijn 
verstopt.

Reinig het filter met behulp 
van een borstel of een 
naald.

Het reservoir is niet goed 
geplaatst.

Plaats het reservoir correct 
in zijn zitting.

Aanwezigheid van kalkaanslag. Voer de ontkalkcyclus uit.

De koffie druppelt uit de 

filterhouder en niet uit de 

tuitjes

De filterhouder is niet goed 
bevestigd of is vuil.

De filterhouder bevestigen 
en tot aan de eindaanslag 
vastdraaien.

Reinig de filterhouder.

De pakking van de sproeier van 
de ketel is versleten.

Laat de pakking vervangen 
bij een erkend 
Servicecentrum.

De gaatjes van de tuitjes zijn 
verstopt.

Maak de gaatjes van de 
tuitjes schoon.

De filterhouder kan niet in 
de koffiemachine 
bevestigd worden

Het filter is te vol.
Gebruik het meegeleverde 
doseerschepje en gebruik 
het correcte filter.

De koffiemachine werkt 
niet en alle lampjes 
knipperen

Mogelijk defect.

De koffiemachine 
loskoppelen en contact 
opnemen met een erkend 
Servicecentrum.
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De koffiecrème is licht van 

kleur en stroomt snel uit het 

tuitje

De gemalen koffie is weinig 
aangedrukt.

De koffie steviger 
aandrukken.

Er is een kleine hoeveelheid 
gemalen koffie gebruikt.

De hoeveelheid verhogen.

De koffie is te grof gemalen.
Gebruik alleen gemalen 
koffie voor 
espressomachines.

Een niet-correcte kwaliteit 
gemalen koffie.

Wijzig het type gemalen 
koffie.

De koffiecrème is donker 

van kleur en stroomt 

langzaam uit het tuitje

De gemalen koffie is te veel 
aangedrukt.

De koffie minder 
aandrukken.

Er is een te grote hoeveelheid 
gemalen koffie gebruikt.

Verminder de hoeveelheid.

De sproeier van de ketel of het 
filter zijn verstopt.

Reinig de sproeier en het 
filter.

De koffie is te fijn gemalen.
Gebruik alleen gemalen 
koffie voor 
espressomachines.

Aanwezigheid van kalkaanslag. Voer de ontkalkcyclus uit.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
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knipperen gedurende 

enkele seconden

Geopende stoomknop Draai de stoomknop dicht.

Overmatige temperatuur ketel. Laat de ketel afkoelen.

Aanwezigheid van kalkaanslag. Voer de ontkalkcyclus uit.

Geen water in het reservoir. Het waterreservoir vullen.

De sproeier van de ketel of het 
filter zijn verstopt.

Reinig de sproeier van de 
ketel en het filter.

Het reservoir is niet goed 
geplaatst.

Plaats het reservoir correct 
in zijn zitting.

Niet hete koffie
Het apparaat is lange tijd niet 
gebruikt.

Verhoog de temperatuur 
van de koffie in het 
programmeringsmenu 
volgens de aanwijzingen 
van de paragraaf 
„Instelling van de 
koffietemperatuur”.

Gebruik het kopje waarin u 
de koffie zult zetten en 
warm dit kopje op door 
warm water af te tappen.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

In geval het probleem niet 
opgelost kan worden of voor 
andere soorten defecten, contact 
opnemen met de plaatselijke 
servicedienst.


