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Nederlands

Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op
www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden
ondersteuning. 

 SENSEO® koffiezetapparaat
Geniet nog meer van uw kopje koffie met SENSEO®. Dit unieke systeem combineert het
gebruiksgemak van het Philips SENSEO® koffiezetapparaat met de speciaal ontwikkelde SENSEO®
koffiepads voor een volle, soepele koffie met een heerlijke schuimlaag. De handige SENSEO®
koffiepads en het unieke nieuwe SENSEO® koffiezetsysteem van Philips zijn perfect op elkaar
afgestemd voor de beste smaak en het fijnste aroma. Ontdek alle SENSEO® koffiemelanges op
www.senseo.nl. Om zeker te zijn van een volle, ronde koffiesmaak, moet u aan het volgende denken:

Verse koffiepads 
Gebruik voor een volle, ronde smaak de speciaal ontwikkelde SENSEO® koffiepads voor uw SENSEO®
koffiezetapparaat. SENSEO® koffiepads blijven langer vers wanneer u ze in een voorraadbus of -doos
bewaart.

Schoon, koud water 
Gebruik elke dag schoon, koud water. Als u het koffiezetapparaat één dag niet hebt gebruikt, moet u
het apparaat voor gebruik doorspoelen met schoon, koud water.

Een schoon koffiezetapparaat 
Reinig en ontkalk het Philips SENSEO® koffiezetapparaat regelmatig. Verwijder gebruikte koffiepads
na het koffiezetten. Als u een gebruikte pad in het apparaat hebt laten zitten en u het
koffiezetapparaat enige tijd niet hebt gebruikt, spoel het apparaat dan vóór gebruik door. Op onze
website (www.philips.com/descale-senseo) leest u waarom het belangrijk is om het apparaat te
ontkalken, hoe u kunt ontkalken en welke ontkalker u hiervoor gebruikt.

Verse melk
Voor optimale resultaten kunt u het best koude, halfvolle koemelk gebruiken die rechtstreeks uit de
koelkast komt. Als het melkreservoir nog melk bevat na het koffiezetten, kunt u het melkreservoir nog
maximaal 24 uur in de koelkast bewaren.

Algemene beschrijving (afb. 1)
1 1-kops padhouder
2 2-kops padhouder
3 Koffiecollector
4 Waterverdeelschijf
5 Koffietuit
6 Melkuitloop
7 Melkslang
8 Plateau
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9 Afneembare lekbak
10 Melkreservoir
11 Deksel van het melkreservoir
12 Waterreservoir
13 CALC-knop
14 Café latte-knop
15 Latte macchiato-knop
16 Cappuccino-knop
17 1-kops/2-kopsaanduiding
18 Aan-uitknop
19 Knop voor normale koffie
20 Knop voor sterke koffie
21 Knop voor alleen opgeschuimde melk

Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de
informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.

Gevaar
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere

vloeistof.

Waarschuwing
- Controleer of het voltage dat staat aangegeven op het apparaat,

overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het
apparaat aansluit.

- Steek de stekker altijd in een geaard stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het

apparaat zelf beschadigd is.
- Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact

voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door

Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of door
personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties
te voorkomen.
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- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij
toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik
van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden
uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. Houd
het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger
zijn dan 8 jaar oud.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Let op
- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd

servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf het
apparaat te repareren, aangezien uw garantie hierdoor komt te
vervallen.

- Plaats het SENSEO® apparaat nooit op zijn kant nadat u het
apparaat hebt uitgepakt. Houd het apparaat altijd rechtop, ook
tijdens transport

- Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in de
machine, omdat de machine hierdoor verstopt raakt.

- Het apparaat mag niet worden gebruikt in combinatie met een
transformator, aangezien dit tot onveilige situaties kan leiden.

- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Plaats het apparaat niet op een warmhoudplaat of naast een hete

oven, verwarmingselement of vergelijkbare warmtebron.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat niet op een hoogte boven 2200 meter NAP.
- Gebruik het apparaat niet op een locatie met een temperatuur

onder de 10 °C. Achtergebleven water in het apparaat kan
bevriezen en schade veroorzaken.
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- Maak voor betrouwbare prestaties en goede opschuimresultaten
de melktuit, de melkbuis en het melkreservoir regelmatig schoon
in warm water met een beetje afwasmiddel of in de
vaatwasmachine.

- Doe nooit andere vloeistoffen dan schoon, koud water in het
waterreservoir.

- Zorg ervoor dat de tuit goed is geplaatst voordat u het apparaat
doorspoelt of koffie zet.

- Ontkalk het apparaat ten minste om de 3 maanden. Als u dit niet
doet, werkt het apparaat na verloop van tijd niet goed meer. In dit
geval vallen reparaties niet onder de garantie.

- Spoel het koffiezetapparaat vóór het eerste gebruik door met vers
water (zie het hoofdstuk 'Eerste gebruik'). Hierdoor wordt het
systeem gevuld met water, wat zeer belangrijk is voor de juiste
werking van het apparaat.

- Gebruik het SENSEO® apparaat niet in combinatie met
waterontharders gebaseerd op uitwisseling met natrium.

- Philips raadt u ten strengste aan om dit SENSEO®
koffiezetapparaat regelmatig te ontkalken. Als de machine niet op
tijd en volgens de procedure die wordt beschreven in het
hoofdstuk ´Ontkalken´ wordt ontkalkt, dan kan dit leiden tot
technische storingen.

- Onderbreek het ontkalkingsproces nooit.
- Gebruik nooit een ontkalker op basis van mineraalzuur zoals

zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur of azijnzuur (bijv. azijn). Deze
ontkalkers kunnen uw koffiezetapparaat beschadigen.

- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk
gebruik. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in
personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren,
boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen. Het apparaat is ook
niet bedoeld voor gebruik door gasten in hotels, motels, bed en
breakfast en andere verblijfsaccommodaties.
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Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische velden.

Eerste gebruik 

Het apparaat doorspoelen vóór het eerste gebruik
Het is belangrijk dat u het apparaat en de melktuit voor het eerste gebruik doorspoelt. Na het
doorspoelen (dit duurt ongeveer 2 minuten) is het koffiezetapparaat klaar voor het zetten van
SENSEO® koffie.

Let op: Onderbreek nooit halverwege de doorspoelcyclus. Als u dit wel doet, wordt het apparaat
niet goed gevuld.

1 Kantel de bovenkant van het waterreservoir naar achteren en neem het waterreservoir van het
apparaat (Fig. 2).

2 Vul het waterreservoir tot het MAX-niveau met koud kraanwater (Fig. 3).

3 Houd het waterreservoir schuin en plaats de bodem van het reservoir terug op het apparaat (1).
Duw vervolgens de bovenkant van het waterreservoir richting het apparaat (2) (Fig. 4).

4 Schuif de melktuit terug in het apparaat over de geleiderails op de koffietuit. U hoort een klikgeluid
(Fig. 5) wanneer de melktuit goed is bevestigd.

5 Plaats een kom met een inhoud van ten minste 1 liter onder de tuit (Fig. 6).

6 Zorg ervoor dat een padhouder zonder pad(s) is geplaatst (Fig. 7).

7 Steek de stekker in een geaard stopcontact.

8 Druk op de aan-uitknop. Als het tijd is om het apparaat (Fig. 8) door te spoelen, gaat de knop
branden.

9 Druk op een van de receptknoppen op het aanraakpaneel (Fig. 9) om het doorspoelen te starten.
- Tijdens de doorspoelcyclus wordt het systeem gevuld met water uit het waterreservoir en komt

er koud water uit de koffietuit en de melktuit. Tijdens de doorspoelcyclus maakt het apparaat
meer geluid dan tijdens het koffiezetten (Fig. 10). 

- Wanneer al het water in het waterreservoir is opgebruikt, is de doorspoelcyclus voltooid en
wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Er kan een beetje stoom uit het apparaat
komen. Dit is normaal.

10 Wanneer al het water in het waterreservoir is opgebruikt, is de doorspoelcyclus voltooid en wordt
het apparaat automatisch uitgeschakeld (Fig. 11).

11 Leeg de kom.

12 Vul het waterreservoir met vers kraanwater en plaats het terug op het apparaat.

Zwarte SENSEO® koffie zetten 
1 Zorg ervoor dat het waterreservoir is gevuld met vers, koud kraanwater.

Tip: Gebruik elke dag vers water.

2 Steek de stekker in een geaard stopcontact.

3 Druk op de aan/uitknop (Fig. 8). De aan/uitknop knippert langzaam terwijl het water wordt
opgewarmd.

Opmerking: Als de aan/uitknop snel knippert, bevat het waterreservoir niet genoeg water voor één
kop koffie.
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4 Trek aan de hendel van het deksel om het te openen. Het deksel gaat automatisch (Fig. 12) open.

5 Plaats de 1-kops padhouder in het apparaat (1) als u één kop SENSEO® koffie wilt zetten. Plaats de
2-kops padhouder in het apparaat (2) (Fig. 13) als u twee koppen wilt zetten. Zorg dat de
padhouder schoon is.

6 Plaats 1 koffiepad in de 1-kops padhouder (1) of plaats 2 koffiepads in de 2-kops padhouder (2).
Plaats de pad(s) goed in het midden van de padhouder met de bolle zijde naar beneden. Druk de
pad(s) licht aan in de padhouder (Fig. 14).

Opmerking: Zorg dat de koffie in de pad(s) gelijkmatig is verdeeld.

Let op: Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in het SENSEO® apparaat;
hierdoor raakt het apparaat verstopt.

7 Sluit het deksel (1) en vergrendel de hendel (2) (Fig. 15).

Waarschuwing: Zorg dat het deksel goed gesloten is en dat de hendel van het deksel
is vergrendeld voordat u begint met koffiezetten.

8 Plaats een of twee koppen onder de openingen (Fig. 16) van de koffietuit. 

Opmerking: U kunt de hoogte van de lekbak aanpassen of de lekbak verwijderen om hogere
koppen te kunnen plaatsen.

Opmerking: De koppen die u gebruikt, moeten een inhoud van ten minste 150 ml hebben voor
normale koffie of ten minste 100 ml voor sterke koffie. Gebruik geen koppen die te groot zijn,
omdat de koffie dan sneller afkoelt.

9 Selecteer de koffiesterkte en het aantal koppen dat u wilt zetten.
- Druk op de knop voor normale koffie voor één kop normale koffie. Druk tweemaal op de knop

voor normale koffie voor twee koppen normale koffie. De 1-kops/2-kopsaanduiding gaat
branden (Fig. 17).

- Druk eenmaal op de knop voor sterke koffie voor één kop sterke koffie. Druk tweemaal op de
knop voor sterke koffie voor twee koppen sterke koffie. De 1-kops/2-kopsaanduiding gaat
branden (Fig. 18).

10 Wanneer het water is opgewarmd en de aan/uitknop ononderbroken brandt, zet het apparaat
koffie.

Opmerking: Verwijder het waterreservoir niet tijdens het koffiezetten.

11 Verwijder de gebruikte koffiepad(s) wanneer de koffie klaar is. Til de padhouder uit het apparaat en
leeg deze.

Let op: Er kan zich nog wat heet water of hete koffie op de koffiepads bevinden.

12 Druk na gebruik op de aan/uitknop om het apparaat (Fig. 19) uit te schakelen.

Opmerking: Als u het apparaat niet gebruikt, schakelt deze automatisch na 15 minuten uit om
energie te besparen.

Recepten met verse melk maken
Met dit SENSEO® koffiezetapparaat kunt u gemakkelijk een of twee koppen perfecte cappuccino, café
latte, latte macchiato of warme melk maken.

1 Zorg ervoor dat het waterreservoir is gevuld met vers, koud kraanwater.

Tip: Gebruik elke dag vers water.

2 Steek de stekker in een geaard stopcontact.

3 Druk op de aan/uitknop (Fig. 8). De aan/uitknop knippert langzaam terwijl het water wordt
opgewarmd.
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Opmerking: Als de aan/uitknop snel knippert, bevat het waterreservoir niet genoeg water voor één
kop koffie.

4 Trek aan de hendel van het deksel om het te openen. Het deksel gaat automatisch (Fig. 12) open.

5 Plaats de 1-kops padhouder in het apparaat (1) als u één kop cappuccino, café latte of latte
macchiato wilt zetten. Plaats de 2-kops padhouder in het apparaat (2) (Fig. 13) als u twee koppen
wilt zetten. Zorg dat de padhouder schoon is.

Opmerking: Voor alleen warme melk hoeft u geen padhouder in het apparaat te plaatsen. Ga door
met stap 7.

6 Plaats 1 koffiepad in de 1-kops padhouder (1) of plaats 2 koffiepads in de 2-kops padhouder (2).
Plaats de pad(s) goed in het midden van de padhouder met de bolle zijde naar beneden. Druk de
pad(s) licht aan in de padhouder (Fig. 14).

Opmerking: Zorg dat de koffie in de pad(s) gelijkmatig is verdeeld.

Let op: Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in het SENSEO® apparaat;
hierdoor raakt het apparaat verstopt.

7 Sluit het deksel (1) en vergrendel de hendel (2) (Fig. 15).

Waarschuwing: Zorg dat het deksel goed gesloten is en dat de hendel van het deksel
is vergrendeld voordat u begint met koffiezetten.

8 Schuif de melktuit terug in het apparaat over de geleiderails op de koffietuit. U hoort een klikgeluid
(Fig. 5) wanneer de melktuit goed is bevestigd.

9 Verwijder het deksel van het melkreservoir (Fig. 20).

10 Vul het melkreservoir met koude melk (Fig. 21).

Tip: Gebruik voor het beste schuimresultaat verse, halfvolle koemelk die rechtstreeks uit de
koelkast komt.

Opmerking: Zorg dat er genoeg melk in het melkreservoir zit om te voorkomen dat het apparaat
buitensporig veel stoom produceert.

11 Plaats het deksel op het melkreservoir (Fig. 22).

12 Plaats de aansluiting van de melkbuis in de melktuit (1). Plaats het andere uiteinde van de melkbuis
in het melkreservoir door de opening in het deksel (2) (Fig. 23).

13 Plaats een of twee koppen onder de openingen (Fig. 16) van de koffietuit. 

Opmerking: U kunt de hoogte van de lekbak aanpassen of de lekbak verwijderen om hogere
koppen te kunnen plaatsen.

14 Druk eenmaal op de gewenste receptknop voor één kop koffie en tweemaal voor twee koppen. U
kunt kiezen uit:
- cappuccino (Fig. 24)
- latte macchiato (Fig. 25)
- café latte (Fig. 26)
- alleen opgeschuimde melk (Fig. 27)
- De 1-kops/2-kopsaanduiding gaat branden, afhankelijk van het aantal geselecteerde koppen.

15 Wanneer het water is opgewarmd en de aan/uitknop ononderbroken brandt, begint het apparaat
automatisch (Fig. 28) een van de koffierecepten met melk of alleen opgeschuimde melk te maken.

Opmerking: Het apparaat bereidt eerst de melk en voegt dan de koffie toe. Voor café latte voegt
het apparaat eerst koffie toe, waarna de melk wordt bereid.

16 Verwijder de gebruikte koffiepad(s) wanneer de koffie klaar is. Til de padhouder uit het apparaat en
leeg deze.

Let op: Er kan zich nog wat heet water of hete koffie op de koffiepads bevinden.
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17 Maak de melkbuis los van de melktuit (Fig. 29) en het melkreservoir. Verwijder de melktuit uit het
apparaat. Maak de melktuit, de melkbuis en het melkreservoir (Fig. ) schoon.

Tip: Als het melkreservoir nog melk bevat na het koffiezetten, plaatst u het melkreservoir in de
koelkast. De melk blijft nog 24 uur vers.

18 Druk na gebruik op de aan/uitknop om het apparaat (Fig. 19) uit te schakelen.

Opmerking: Als u het apparaat niet gebruikt, schakelt deze automatisch na 15 minuten uit om
energie te besparen.

Het volume aanpassen
Deze functie is alleen beschikbaar op de HD6574.

U kunt de hoeveelheid van elk recept aan uw persoonlijke smaak aanpassen door de verschillende
recepten te programmeren.

1 Druk op de aan/uitknop om het apparaat (Fig. 8) in te schakelen.

2 Vul het waterreservoir tot aan de MAX-aanduiding (Fig. 3) met koud water.

3 Plaats een koffiepad in de padhouder.

4 Druk tegelijkertijd (Fig. 30) op CALC en de knop voor het recept dat u wilt instellen. Laat de
knoppen weer los nadat het apparaat na ongeveer twee seconden tweemaal piept.
- Het 1-koppictogram begint te knipperen.

5 Druk op een van de volgende knoppen om de hoeveelheid koffie te veranderen: de knop voor
normale koffie voor een grotere kop, de knop voor alleen melk voor een middelgrote kop
(standaardstand) of de knop voor sterke koffie voor een kleinere kop (Fig. 31).
- Het apparaat piept drie keer om uw keuze te bevestigen en begint een koffierecept te zetten

met de nieuwe instellingen.

6 Het apparaat slaat de instellingen automatisch op.

Het apparaat schoonmaken
Het is belangrijk dat u uw SENSEO® apparaat regelmatig schoonmaakt, zodat uw SENSEO® koffie
altijd optimaal smaakt en uw koffiezetapparaat zo lang mogelijk meegaat.

De melktuit en het melkreservoir schoonmaken
Voor een goede werking van de melktuit en consistent goede schuimresultaten is het belangrijk dat u
de melktuit, de melkbuis en het melkreservoir regelmatig en grondig schoonmaakt. De melktuit kan
volledig uit elkaar worden gehaald, zodat u alle melkresten kunt verwijderen.

Opmerking: Als u niet van plan bent onmiddellijk opnieuw melk op te schuimen, spoel de melktuit en
melkbuis dan binnen 30 minuten na gebruik schoon. Maak de melktuit en melkbuis na het laatste
gebruik van de dag grondig schoon.

Spoelen na ieder gebruik
1 Vul het melkreservoir met schoon water (Fig. 32).

2 Plaats het deksel op het melkreservoir. Plaats de aansluiting van de melkbuis in de melktuit (1).
Plaats het andere uiteinde van de melkbuis in het melkreservoir door de opening in het deksel (2)
(Fig. 23).

3 Plaats een lege kop onder de tuit (Fig. 33).

4 Druk op de knop (Fig. 34) voor alleen melk.

5 Het apparaat spoelt met schoon warm water alle melkresten uit de melktuit en melkbuis.
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Schoonmaken na het laatste gebruik van de dag
Maak de melkbuis, de melktuit en het melkreservoir schoon in de vaatwasmachine of in warm water
met een beetje afwasmiddel.

Opmerking: Reinigen in de vaatwasmachine wordt aanbevolen.

1 Trek de melkbuis uit de melktuit (Fig. 29).

2 Om de melktuit van het apparaat te verwijderen, trekt u deze naar u (Fig. 35) toe.

3 Trek het bovenste deel van de melktuit van het onderste deel.

4 Verwijder het opschuimsysteem (Fig. 37).

5 Open de veer om de onderdelen (Fig. 38) te scheiden.

6 Verwijder het binnenste deel van het opschuimsysteem door het omlaag (Fig. 39) te trekken.

7 Verwijder het kleine deksel door het naar boven (Fig. 40) te trekken.

8 Maak de drie losse onderdelen van de melktuit schoon in de vaatwasmachine of met warm water
en een beetje afwasmiddel (Fig. 41).

De melktuit in elkaar zetten
1 Plaats het kleine deksel terug op het opschuimsysteem (Fig. 42).

2 Plaats het binnenste deel terug in het opschuimsysteem (Fig. 43).

3 Sluit de veer om de twee delen aan elkaar (Fig. 44) te vergrendelen.

4 Plaats het opschuimsysteem in het onderste deel van de melktuit (Fig. 45).

5 Plaats het bovenste deel van de melktuit terug op het onderste deel (Fig. 46).

Het apparaat en de koffietuit schoonmaken 
1 Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

2 Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.

3 Verwijder de koffietuit (Fig. 47).

4 Trek stevig (Fig. 48) aan het bovenste deel van de koffietuit om het los te maken van het onderste
deel.

5 Maak de koffietuit, de padhouders, het lekbakje, het plateau en het waterreservoir schoon in warm
water, zo nodig met wat afwasmiddel, of in de vaatwasser (Fig. 50).

6 Maak de padhouders regelmatig schoon met warm water, wat afwasmiddel en een afwasborstel
om verstopping te voorkomen. Als u de 2-kops padhouder hebt gebruikt om cappuccino of warme
chocolademelk te bereiden, moet u deze direct na gebruik goed schoonmaken om alle melkresten
te verwijderen.

Opmerking: Plaats de padhouder tijdens het ontkalken in het apparaat om de houder nog beter
schoon te maken.

7 Maak de waterverdeelschijf schoon met een vochtige doek. Doe dit voorzichtig en zorg dat de
rubberen afdichtring niet onder de rand van de waterverdeelschijf vast komt te zitten. Als dat
gebeurt, gaat het koffiezetapparaat lekken (Fig. 49).

Ontkalken 

Wanneer ontkalken 
Ontkalk het SENSEO® koffiezetapparaat ten minste elke 3 maanden of wanneer het CALC-lampje
brandt. Er is in dit opzicht geen verschil tussen gebieden met zacht en gebieden met hard water.
Ontkalken duurt ongeveer 1 uur. Onderbreek het ontkalkingsproces niet.
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Waarom ontkalken 
Tijdens het gebruik hoopt zich kalk op in het apparaat. Het is zeer belangrijk dat het SENSEO®-
koffiezetapparaat ten minste om de 3 maanden wordt ontkalkt. Waarom u het koffiezetapparaat moet
ontkalken:
- Het verlengt de levensduur van uw SENSEO®-koffiezetapparaat.
- Het zorgt ervoor dat uw kop volledig wordt gevuld.
- Het zorgt ervoor dat de koffie zo warm mogelijk is.
- Het apparaat maakt minder geluid tijdens het koffiezetten.
- Het voorkomt storingen.

Als de ontkalkingsprocedure niet correct wordt uitgevoerd, blijven er kalkresten achter in het apparaat.
Dit leidt tot een snellere ophoping van kalk, waardoor het apparaat permanent en onherstelbaar
beschadigd kan raken.

Gebruik de juiste ontkalker 
Alleen ontkalkers op basis van citroenzuur zijn geschikt voor het ontkalken van het SENSEO®-
apparaat. Dit type ontkalker ontkalkt het apparaat zonder het te beschadigen. Zie
‘Ontkalkingsprocedure’ hieronder voor de juiste hoeveelheid. Elk ontkalkingsmengsel kan slechts
eenmaal worden gebruikt. Gebruik elke keer een nieuw ontkalkingsmengsel. We raden u aan de
speciale SENSEO®-ontkalker (HD7012/HD7011) te gebruiken. Lees de instructiefolder in de verpakking.
Op onze website (www.philips.com/descale-senseo) leest u waarom het belangrijk is om te
ontkalken, hoe u kunt ontkalken en welke ontkalker u dient te gebruiken.

Ontkalkingsprocedure 
Als het tijd is om het apparaat te ontkalken, gaat de CALC-knop branden. De ontkalkingsprocedure
bestaat uit een ontkalkingscyclus en 3 doorspoelcycli met vers water om te zorgen dat alle
ontkalkerresten uit het apparaat zijn verwijderd. Onderbreek de ontkalkingscyclus niet en schakel het
apparaat niet uit voordat de spoelcycli zijn voltooid. De hele procedure duurt ongeveer 60 minuten.

Opmerking: Plaats de melktuit in het apparaat voor een goede ontkalking.

1 Plaats de 1-kops padhouder met daarin een gebruikte koffiepad in het koffiezetapparaat. De
gebruikte koffiepad dient als filter om te voorkomen dat de zeef in de padhouder tijdens het
ontkalken verstopt raakt met kalk (Fig. 51). 

2 Sluit het deksel en controleer of het goed is vergrendeld.

3 Meng het ontkalkingspoeder met 1 liter water in een maatbeker. Roer totdat het poeder volledig is
opgelost (Fig. 52). Vul het waterreservoir tot de MAX-aanduiding met het ontkalkingsmengsel.

4 Houd het waterreservoir schuin en plaats de bodem van het reservoir terug op het apparaat (1).
Duw vervolgens de bovenkant van het waterreservoir richting het apparaat (2) (Fig. 4).

5 Druk op de aan-uitknop. De aan/uitknop knippert langzaam terwijl het water wordt opgewarmd.
Het apparaat is klaar voor ontkalking wanneer het aan-uitlampje onafgebroken (Fig. 8) brandt. 

6 Plaats een kom met een inhoud van minstens 1 liter onder de tuit om het ontkalkingsmengsel (Fig.
6) op te vangen.

7 Het apparaat is klaar voor ontkalking wanneer het aan-uitlampje en de CALC-knop onafgebroken
branden. Houd de CALC-knop ingedrukt tot het apparaat twee keer piept. De ontkalkingscyclus
(Fig. 53) wordt gestart.

8 Tijdens het ontkalkingsproces stroomt de ontkalkingsoplossing met tussenpozen uit het apparaat.
Tijdens de laatste 5 minuten blijft de ontkalkingsoplossing onafgebroken stromen.

Waarschuwing: Onderbreek de ontkalkingscyclus niet.
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9 Wanneer alle ontkalkingsoplossing in het waterreservoir na ongeveer 50 minuten is opgebruikt,
knippert de aan-uitknop snel en knippert de CALC-knop langzaam.

10 Leeg de kom en plaats deze terug onder de tuit.

11 Verwijder de gebruikte koffiepad uit de padhouder.

Doorspoelcycli
1 Spoel het waterreservoir schoon en vul het met vers water tot de MAX-aanduiding. Plaats het

waterreservoir terug op het apparaat.

2 Druk op de CALC-knop om de doorspoelcyclus te starten. Het water blijft ongeveer 5 minuten (Fig.
53) ononderbroken stromen.

3 Wacht tot het apparaat de doorspoelcyclus heeft voltooid. De aan/uitknop knippert snel en de
CALC-knop knippert langzaam.

4 Leeg de kom en plaats deze terug onder de tuit.

5 Herhaal stap 1 t/m 4 tweemaal om de doorspoelprocedure te voltooien. Wanneer de laatste
doorspoelcyclus is voltooid, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Vorstvrije opslag 
Als het koffiezetapparaat reeds is gebruikt en dus met water is doorgespoeld, mag het alleen in een
vorstvrije ruimte worden gebruikt en opgeslagen. Zo voorkomt u dat het apparaat beschadigd raakt.

Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service of uw Philips-dealer om accessoires of reserveonderdelen
aan te schaffen. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centrum in uw land (zie
de meegeleverde internationale garantieverklaring voor contactgegevens).

Recyclen
- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden

weggegooid (2012/19/EU) (Fig. 54).
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en

elektronische producten. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.

Garantie en ondersteuning
Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar www.philips.com/support of lees de
internationale garantieverklaring.

Problemen oplossen
In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen
voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van
de onderstaande informatie, gaat u naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde
vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land.

Probleem Oplossing
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Het aan/uitlampje brandt
ononderbroken maar het
apparaat warmt niet op.

Voor het eerste gebruik (zie 'Eerste gebruik ') dient u het apparaat
door te spoelen.

Het aan/uitlampje knippert
langzaam.

Het apparaat wordt opgewarmd.

Als dit langer dan twee minuten duurt, neemt u contact op met
het Philips Consumer Care Center in uw land.

Het aan/uitlampje knippert snel. Er zit niet genoeg water in het waterreservoir. Vul het
waterreservoir en plaats het reservoir goed terug in het apparaat.

De vlotter in het waterreservoir zit mogelijk vast. Leeg het
waterreservoir en schud er een paar keer mee zodat de vlotter
loskomt. Maak het waterreservoir schoon met warm water en een
beetje afwasmiddel of reinig het in de vaatwasmachine.

U gebruikt het apparaat bij een omgevingstemperatuur onder de
10 °C. Gebruik het apparaat alleen bij een temperatuur boven 10
°C.

Het CALC-lampje brandt
onafgebroken.

Ontkalk het apparaat (zie 'Ontkalken ').

Het aan/uitlampje knippert snel
en het CALC-lampje knippert
langzaam.

De ontkalkingsprocedure wordt uitgevoerd en het waterreservoir
is leeg. Vul het waterreservoir. Druk op de CALC-knop om verder
te gaan met de ontkalkingsprocedure.

Ik heb 2 koppen geselecteerd,
maar wil maar één kop zetten/Ik
heb 1 kop geselecteerd en wil er
twee zetten. 

Als de 1-kopsaanduiding brandt en u wilt 2 koppen zetten, drukt u
nogmaals op de knop om 2 koppen te zetten. Als de
2-kopsaanduiding brandt en u wilt maar één kop zetten, drukt u
nogmaals op de knop om één kop te zetten.

Het recept met koffie of melk is
niet warm genoeg.

Het apparaat moet worden ontkalkt. Volg de
ontkalkingsprocedure om het apparaat (zie 'Ontkalken ') te
ontkalken.

De koppen zijn te groot of te dik. Gebruik kleinere en/of dunnere
koppen.

U kunt de kop(pen) voorverwarmen door warm water in de
kop(pen) te tappen met een lege padhouder.

Koffierecepten met melk zijn minder warm dan zwarte koffie. De
melk wordt verhit tot een lagere temperatuur om te zorgen voor
goed melkschuim.

Het aanraakpaneel met
receptknoppen werkt niet.

Het aanraakpaneel is mogelijk nat. Droog het aanraakpaneel. Zorg
ervoor dat uw hand droog is wanneer u de knoppen aanraakt.

Controleer of het voltage dat is aangegeven op de koffiezetter,
overeenkomt met de lokale spanning.

Het SENSEO® apparaat maakt
geen goed melkschuim, of te
weinig melkschuim.

Er zit niet genoeg melk in het melkreservoir. Vul het melkreservoir
tot het MAX-niveau.
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Zorg ervoor dat de melkbuis goed is aangesloten op de melktuit
en dat de buis goed in het melkreservoir geplaatst.

De melk is niet koud genoeg. Gebruik koude melk die direct uit de
koelkast komt (5 - 8 °C).

U hebt geen koemelk gebruikt. Voor de beste opschuimresultaten
raden wij u aan om halfvolle koemelk op koelkasttemperatuur (5 -
8 °C) te gebruiken.

De melktuit en de melkbuis zijn mogelijk vuil. Haal alle onderdelen
van de melktuit en de melkbuis uit elkaar. Maak deze grondig
schoon met een borstel en wat afwasmiddel of plaats ze in een
vaatwasmachine (zie 'De melktuit en het melkreservoir
schoonmaken').

Het apparaat moet worden ontkalkt. Volg de
ontkalkingsprocedure om het apparaat (zie 'Ontkalken ') te
ontkalken.

Als alle bovenstaande oplossingen niet helpen, plaatst u de
gehele melktuit 10 tot 20 minuten in een kom met
ontkalkoplossing. Zorg dat u de melktuit af en toe omdraait.

Er blijft melkschuim uit de
melktuit komen.

Als de melk langer dan een paar seconden blijft stromen, moet u
controleren of het melkreservoir op dezelfde hoogte als het
koffiezetapparaat is geplaatst.

Ik kan het deksel van het
koffiezetapparaat niet openen.

Mogelijk is een tijdelijk vacuüm onder het deksel ontstaan.
Schakel het koffiezetapparaat uit. Trek de hendel omhoog en
wacht 24 uur voordat u het deksel opent. Mogelijk moet u hierbij
enige kracht gebruiken.

Zorg er altijd voor dat de padhouders schoon zijn en het midden
van de zeef niet verstopt zit om te voorkomen dat het deksel
vergrendeld raakt.
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