Zo ontkalk je een Nespresso machine
Onderstaande is van toepassing op het onderhouden van alle soorten Nespresso
koffiemachines, zoals van Krups, De’Longhi en Magimix.
Benodigdheden:
● Geschikt reinigingsmiddel (bv van Eccellente, te bestellen bij Bol)
● Opvangbak van minimaal 1L

Benodigde tijd: 10 minuten.
Simpel stappenplan voor het regelmatig ontkalken van jouw Nespresso
koffiezetapparaat.
1. Zet het apparaat aan en prepareer voor reiniging
Verwijder de gebruikte capsule uit het apparaat door de hendel omhoog te doen
zodat de cup erdoorheen kan vallen. Ledig de bak met lege cupjes in de
vuilnisbak en maak het lekbakje schoon door deze af te wassen. Laat het
apparaat intussen opwarmen.

2. Vul het waterreservoir met Excellence snelontkalker en water
Zorg dat je het maximum van het reservoir niet overschrijdt. Hierom kun je het
beste eerst het reinigingsmiddel (100ml) in het reservoir doen en daarna
aanvullen tot max met water.

3. Plaats een kan of bak van minimaal 1 liter onder de koffieuitloop
De kan of bak moet groot genoeg zijn om al het water en reinigingsmiddel op te
vangen.

4. Start het ontkalkingsprogramma
Afhankelijk van welk apparaat je hebt, druk je lungo en espresso of alle 3 de
koffieknoppen tegelijkertijd drie seconden in totdat ze gaan knipperen.
Vervolgens druk je de op een willekeurige knop of doe je het schuifje dicht als
deze open was om het ontkalken te starten.

5. Wacht totdat de watertank leeg is
Laat al het reinigingsmiddel doorlopen, de machine stopt automatisch.

6. Giet de opvangbak leeg in het waterreservoir en herhaal
Het water en reinigingsmiddel dat je hebt opgevangen, giet je terug in het
reservoir van je Nespresso apparaat. Zet de opvangbak weer onder de
koffieuitloop. Herhaal het ontkalken door op een willekeurige knop de drukken.

7. Spoel de Nespresso machine door
Gooi het water met ontkalker weg en spoel het reservoir goed om met schoon
water. Vul het reservoir met schoon water zonder reinigingsmiddel en spoel de
machine door. Herhaal totdat er geen nasmaak van de ontkalker meer is en sluit
daarna het ontkalkingsprogramma af.

