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Recepttoetsen

Cappuccino

Halve kan

Koffie verkeerd
Hele kan

Latte macchiato
Free-flow

Menu
Spoelen

Reset

Annuleer

Menu navigatie & Minder

Menu navigatie & Meer

Enter

Verpakking

Koppeling

Aan/uit-knop

Scherm

Indicatie 
LEDs

Lekbak

HANDLEIDING
DAGELIJKS GEBRUIK Schakel de machine in door op de aan/uit-knop te drukken. De

machine start met opwarmen. Dit duurt ongeveer 90 seconden.
Plaats een kannetje in het midden van de lekbak.

Druk op een willekeurige toets van het menu. De machine start met
opwarmen. Dit duurt ongeveer 90 seconden. Plaats een kannetje in
het midden van de lekbak.

Open de kap van de machine en laat deze op de bovenzijde van de
machine rusten.

Ontgrendel en open de koppeling door deze met een vinger naar je
toe te trekken.

OPSTARTEN

EEN NIEUWE 
VERPAKKING PLAATSEN

De machine inschakelen

De machine uit slaapstand halen 
(energie spaarmodus)

1

1 3 4 5

2

1 2 3 4 5

Druk op de toets spoelen, als de machine  ‘spoeling nodig, druk 
spoel toets’ aangeeft. 

Sluit de kap na de spoeling. De machine is nu gebruiksklaar.

Druk op de toets spoelen, als de machine  ‘spoeling nodig, druk 
spoel toets’ aangeeft. 

Sluit de kap na de spoeling. De machine is nu gebruiksklaar.

De machine start een heet-water-spoeling.

De machine start een heet-water-spoeling.
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4

1 2 3 4 5

Til de lekbak met twee handen op, beweeg hem naar je toe om de 
driptray te verwijderen.

Voor het mooiste schuimresultaat in een laag kopje (bijvoorbeeld
cappuccino): plaats de lekbak op de pinnen om deze in de hoogste
positie te zetten.

Voor het beste resultaat in een hoog glas (bijvoorbeeld latte
macchiato of koffie verkeerd): schuif de pinnen onder in de lekbak
om deze in de laagste positie te zetten.

2

1

3

Trek eerst het witte kraantje los en verwijder dan de gehele oude
verpakking. Plaats vervolgens de nieuwe verpakking. Volg hiervoor
de instructies op de verpakking en sluit daarna de koppeling (sluit 
de kap nog niet) of kijk voor de instructievideo op www.lattiz.com.

Plaats een kannetje in het midden van de lekbak. Druk op de toets
spoelen, als de machine ‘spoeling nodig, druk spoel toets’ aangeeft.

Sluit de kap na de spoeling. De machine is nu gebruiksklaar.

De machine start een heet-water-spoeling. 

3

LEKBAK

Plaats het kopje of glas in het midden van de lekbak.
Druk op de gewenste recepttoets om de bereiding te starten.

Plaats het kannetje in het midden van de lekbak. Druk op de
gewenste recepttoets om voor een vol of halfvol kannetje te kiezen.

Voeg de koffie toe aan het kopje of glas met de opgeschuimde
melk.

1

Tip:  Druk nogmaals op de toets om een recept te annuleren.

Tip:  Druk nogmaals op de toets om een recept te annuleren.

2

1

2 Schenk de opgeschuimde melk uit het kannetje op de koffie.
2

Een product bereiden per kopje/glas

Een product bereiden met kannetje

PRODUCT BEREIDEN
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UITLEG LEEGMELDING

Rest volume              : de verpakking is vol. SLAAPSTAND - ALLE LEDS STAAN UIT
De machine is in slaapstand. Open de kap en druk op een 
willekeurige toets in het menu om de machine te activeren.

OPWARMEN - LED LINKSBOVEN KNIPPERT SNEL
De machine warmt op. Dit duurt ongeveer 90 seconden.

GEREED - ALLE LEDS BRANDEN CONTINU
De machine is gereed. Druk op een knop om de bereiding van een
product te starten.

VERPAKKING BIJNA LEEG - 
LED LINKSBOVEN KNIPPERT LANGZAAM
De verpakking is bijna leeg. U kunt deze verpakking blijven
gebruiken totdat er water uit de uitloop komt.

STORING - ALLE LEDS KNIPPEREN SNEL
Open de kap van de machine en lees de vervolginstructies op het
scherm. Indien nodig raadpleeg het hoofdstuk storing (error
meldingen) op bladzijde 13.

UITLEG INDICATIE LEDs

Rest volume           : de verpakking is ¾ vol.

Rest volume        : de verpakking is ½ vol.

Rest volume        : de verpakking is bijna leeg, maar u kunt de
verpakking blijven gebruiken totdat er alleen water uit de uitloop
komt. Dit is tevens ook te herkennen aan het knipperende lampje 
linksboven op de kap.

1

1 2 3 4 5

2

1 2 3 4 5

3

1 2 3 4 5

4

1 2 3 4 5

4

1 2 3 4 5

Rest volume     : de verpakking is ¼ vol.
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De machine gaat automatisch spoelen na 20 minuten inactiviteit. 
Na 4 uur inactiviteit gaat de machine automatisch in slaapstand.

Til de lekbak met twee handen op en beweeg hem naar je toe om
deze te verwijderen.

Trek de lekbak uit de houder door deze naar achter te schuiven.
Reinig de delen daarna met heet water. De onderdelen dienen
tevens frequent in een vaatwasmachine gereinigd te worden.

Reinig dagelijks, indien nodig, het witte voorpaneel en de kap met
een schone vochtige doek.

SLAAPSTAND/
AUTOMATISCH SPOELEN

DAGELIJKSE 
EINDREINIGING

AUTOMATISCHE SLAAPSTAND (ENERGIE SPAARMODUS)

DE MACHINE HANDMATIG IN SLAAPSTAND ZETTEN

1 2 3 4 5

1

Open de kap en houdt de reset knop ingedrukt tot er een signaal te
horen is. De machine wordt vervolgens automatisch gespoeld.

De machine start een heet-water-spoeling. 

1

2

3

1 2 3 4 5

1

Sluit de kap na de spoeling. De machine is in slaapstand.

Sluit de kap na de spoeling. De machine is in slaapstand.

De machine start een heet-water-spoeling.

De machine start een heet-water-spoeling.
 

1 2 3 4 5

4

1 2 3 4 5

3

Open de kap van de machine en laat deze op de bovenzijde van de
machine rusten.

Ga naar het systeem menu. Kies in het systeem menu ‘drink
assistent’ en bevestig met enter.

Er verschijnt ‘maak uw keuze, drank toets’ op het scherm.
Druk nu op de knop die je wilt aanpassen.

Houd de enter toets 3 seconden ingedrukt. Er verschijnt ‘code
invoeren’ op het scherm. Druk hierna nogmaals op enter.

Je kunt met behulp van de menu navigatietoetsen door het menu
navigeren. Gebruik om de functie te selecteren de enter-toets.

Voer het 4-cijferige wachtwoord in door de toetsen 1 t/m 4 te
gebruiken. Gebruik de enter-toets om het wachtwoord te
bevestigen.
Code: 1 2 3 4 

SYSTEEM MENU

AANPASSEN RECEPTEN

1

1 2 3 4 5

2

1 2 3 4 5

1

SYSTEEM HANDLEIDING

2
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Stel het totale gewenste drank volume (inclusief koffie) in. Meet
daarvoor eerst met een nauwkeurige maatbeker het volume van het
door u gebruikte servies. Gebruik de menu navigatietoetsen om het
drank volume te verhogen/verlagen. Druk op enter om de
hoeveelheid te bevestigen.

Gebruik de menu navigatietoetsen om het door u gebruikte 
espresso volume te verhogen/verlagen. Druk op enter om te 
bevestigen.

Gebruik de menu navigatietoetsen om te navigeren tussen de
verschillende schuimtypen.
1. Latte art
2. Barista
3. Horeca
Druk op enter om te bevestigen.

Gebruik de menu navigatietoetsen om de schuimhoeveelheid te
verhogen/verlagen. Druk op enter om te bevestigen.

Druk op enter wanneer ‘start berekening’ op het scherm verschijnt
om het berekenen van het recept te starten. Druk hierna op enter

1 2 3 4 5

3

1 2 3 4 5

4

1 2 3 4 5

5

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5

7

Ga naar het systeem menu. Kies in het systeem menu ‘test drank’ 
en bevestig met enter.

Plaats een kopje of kannetje in het midden van de lekbak. Druk op
de gewenste toets om de test drank te starten.

TESTEN RECEPTINSTELLING

1 2 3 4 5

1

2

VERBRUIK TELLERS 
AFLEZEN

1 2 3 4 5

1

1 2 3 4 5

1

1 2 3 4 5

2

1 2 3 4 5

1

1 2 3 4 5

2

Ga naar het systeem menu. Kies in het systeem menu ‘tellers’ en
bevestig met enter.

Ga naar het systeem menu. Kies in het systeem menu ‘tellers’ en
bevestig met enter.

Ga naar ‘reset tellers’ door middel van de menu navigatietoetsen.
Druk op enter om te selecteren.

Druk op een willekeurige toets om het resetten van de tellers te
bevestigen. Hierna zijn alle tellers (met uitzondering van de servings
over lifetime en verpakkingen over lifetime) gereset.

In het verbruik tellers menu kunt u door middel van de
menu navigatietoetsen navigeren door de volgende parameters:
U vindt hier:
1. Aantal servings cappuccino  6. Aantal servings free flow knop
2. Aantal servings halve kan  7. Aantal servings totaal
3. Aantal servings koffie verkeerd  8. Aantal verpakkingen totaal
4. Aantal servings hele kan  9. Aantal servings lifetime
5. Aantal servings latte macchiato  10. Aantal verpakkingen lifetime

RESET VERBRUIK TELLERS
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WATERFILTER 
VERWISSELEN

1 2 3 4 5

1

1 2 3 4 5

2

1 2 3 4 5

3

1 2 3 4 5

4

Ga naar het systeem menu. Kies in het systeem menu ‘w-filter 
wissel’ en bevestig met enter.

Druk nogmaals op enter om het wisselen van het waterfilter te
bevestigen.

Wanneer ‘vul machine, druk spoel toets’ op het scherm verschijnt
kun je het waterfilter wisselen. Plaats na het verwisselen een
kannetje in het midden van de lekbak.

Druk op de toets spoelen om de machine weer te vullen met water.

Tip: Druk op een recepttoets om het vullen te beëindigen.

STORING (ERROR MELDINGEN)
EEN WILLEKEURIGE ERROR VERWIJDEREN

1 2 3 4 5

1
Als er een error op het scherm verschijnt kunt u sommige errors
verhelpen door op de reset-toets te drukken. De machine zal
opnieuw opstarten (reboot).

Indien de errorcode niet verdwijnt, wissel dan de verpakking 
(zie bladzijde 4).

3

1 2 3 4 5

3
Is daarna de error niet weg, herstart de machine dan met de aan/
uit-knop.

1 2 3 4 5

4 Als na het herstarten de error niet verdwenen is, neem dan contact
op met de Service partner.

Lattiz® is een melkschuim concept voor het gebruik in bars, cafés en 
restaurants van FrieslandCampina Consumer Products Europe BV 
(FC CPE) in Amersfoort, Nederland.

Tip: Houd de error code bij de hand.
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