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Rengøringsvejledning til Animo OptiBean 

Daglig rengøring - rinsing (skylleprogram) 
1. Placer en tom beholder under maskinens udskænkningsområde 

 
2. Åbn lågen - tryk på rinsing knappen, se th. 

 
3. Tryk enter og lad maskinen køre 3x rinsing cycles. 

 

 

4. Når maskinen er kølet af, tag da de snavsede dele ud 

af maskinen indeni og foran, navnlig: 

 

A. Drypbakke og front-dispensercover 

 

 

B. Kaffeaffalds-beholder 

 

 

C. Kaffenedløbsskakt 

 

 

5. Tøm kaffebeholderen og rengør alle dele under rindende vand. Tør godt af. 

6. Sæt delene tilbage. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZctmo679I2764gVtczCSIk82d70XMkDi
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Ugentlig rengøring – rengør indeni 
1. Sluk først maskinen ved at åbne lågen og afbryde den grønne knap.  

 

2. Tag produktbeholdernes forlængertude af.  

Lad bare ingredienserne blive i. 

 

 

3. Der hvor tudene var sat ned i, er mixer skålen. Fjern denne ved at 

dreje den om til lås åben ikonet.  

 

 

4. Fjern mixer rotatoren, der sidder bag mixer skålen. Tag først 

hylsteret af (th), ved at presse det ud mod dig selv. Drej hernæst 

skiven et klik mod uret, og tag den af.  

 

 

5. Træk støvbakkerne ud, der ligger bagved. 

 

 

6. Rengør alle delene i rindende vand og tør af. 

(Fortsat næste side) 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZctmo679I2764gVtczCSIk82d70XMkDi
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7. Fjern produktingrediensbeholderne og rengør i og omkring 

selve rummet ved først at samle og fjerne rester med en 

børste 

8. Tør derefter af med en let-fugtig klud i området. 

 

9. Sæt alle dele tilbage på plads igen, og husk at låse jf. ikonet 

på siden. Mixer rotatoren skal have pil nedad som th. 

10. Tænd maskinen. 

 

Ugentlig rengøring – kapsel-program 

1. Foretag ugentligt renseprogram (th knap) 

2. Du får besked på at tilføje rengøringsmiddel. Tilfør i brygkammeret som herunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Placer tom beholder under dispenseren. Tryk enter. 

Herefter kører renseprogrammet i 300 sekunder, og 3 skyllecyklusser følger.  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZctmo679I2764gVtczCSIk82d70XMkDi
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Månedlig rengøring 

1. Sluk først maskinen ved at åbne lågen og afbryde den grønne knap.  

2. Tag instantproduktbeholderne ud, og tøm dem - men gem indholdet. 

3. Skru dispensertudene af fra for og bag.  

 

 

4. Tag dispenser spiralen (th, midtfor) ud fra beholderen. 

 

 

5. Nu til bønnebeholderen – luk bønnebeholderen.  

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZctmo679I2764gVtczCSIk82d70XMkDi
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6. Fjern og tøm bønnebeholderen – gem bønnerne. 

 

 

7. Skyl delene i rindende vand, og tør omhyggeligt af med køkkenrulle – tør bønnebeholderen ekstra godt af. 

8. Saml igen modsat som du skilte ad. 

9. Sikr dig at dispensertudene vender opad på instant beholderne. 

 

10. Ligesom i ugentlig rengøring, rengør da i og omkring selve 

rummet (th) ved først at samle og fjerne rester med en børste. 

Tør herefter af med en let-fugtig klud i området. 

 

11. Fyld beholderne op med ingredienser (gamle først fra step 2), og sæt dem ind i maskinen. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZctmo679I2764gVtczCSIk82d70XMkDi

