
 

 
 

Koffiestoomzuil  
 
Bedieningspaneel:  
 

 
 
A: (A1, A2, A3, A4) Selectieknoppen. Gebruik A2 ook om naar het bedieningsmenu te gaan. 
B: Display 
C: Knop voor proces stoppen of selectie opheffen 
D: Boiler in/uitschakelen 
E: Aan/uit-knop voor inschakeling van de voedingsaansluiting voor verwarming van het verwarmingssysteem van de 
container links. 
F: Knop voor proces bevestigen of selectie starten. 
G: Tijdprogrammaknop 
H: Aan/uit-knop voor inschakeling van de voedingsaansluiting voor verwarming van het                                                                       
verwarmingssysteem van de container rechts.  
  



 

 
 

Het doorstroomverwarmingssyteem spoelen 
 

• Controleer of de machine is ingeschakeld. (A) 

• Controleer of de filterhouder en de verdeeldeksel correct op een 
onderplaat zijn geplaatst. 

• Controleer of de zwenkarm in de juiste positie boven de 
verdeeldeksel staat. 

• Tip de selectieknop (B) voor de kleinste hoeveelheid koffie aan. 

• Tip de OK-knop (C) aan.  

• Wacht tot het bereiden en druppelen zijn voltooid. Dit wordt met 3 korte 
geluidssignalen aangegeven. (zie de opmerking)   

 
 
 
 
 

• Laat de container (A) leeglopen. Gebruik hiervoor de kraan (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Plaats als u een model heeft met nog een container de zwenkarm (A) 
boven de verdeeldeksel van de andere container en spoel het 
doorstroomverwarmingssysteem nogmaals.  
 
 

Het boilersysteem spoelen 
Opmerking: het boilersysteem vult zich automatisch met water. De aan/uit-knop van het heetwatersysteem knippert 
tot het water gereed is voor gebruik.  
 

• Schakel het boilersysteem in. Tip de aan/uit-knop voor het heetwatersysteem op het bedieningspaneel.  

• Wacht tot de aan/uit-knop stopt met knipperen  

• Laat minimaal 2 liter water vanuit het boilersysteem in een kan lopen. Gebruik hiervoor de kraan aan de 
voorzijde van de zuil.  

 
  



 

 
 

Bediening  

 
Voorbereiding 

• Voor bij het eerste gebruik van de machine de hierbij behorende procedures uit.  

• Voor als de machine gedurende een periode langer dan een week niet is gebruikt de procedures voor het 
eerste gebruik uit.  

• Controleer of de machine en de toebehoren in goede staat zijn. Neem als de machine of de toebehoren in 
slechte staat zijn contact op met een onderhoudsmonteur. 

• Controleer of de binnen pot van de container schoon is.    
 
Een container voor koffie voorbereiden 

• Plaats de koffiemenger (C) in de container (B).  

• Plaats de filterhouder (D) in de container  

• Plaats de papieren filter (E) in de filterhouder  

• Plaats de koffielabel in de labelhouder (A) op de kraan van de container. 
Klap de houder met uw vingernagel open.  

 
 
 
 
 
 
Een container voor thee voorbereiden  

• Plaats de theefilter (B) in de container  

• Plaats de vulpijp (C) op de theefilter 

• Plaats een theelabel in de labelhouder (A) op de kraan van de container. 
Klap de houder met uw vingernagel open.  

 
 
 
 
 
 
De machine inschakelen 

• Druk op de aan/uit-schakelaar (A) om de machine in te schakelen.  

• Controleer of de display op het bedieningspaneel (B) is ingeschakeld. 
 
 
 
 



 

 
 

 
Het boiler systeem voorbereiden voor gebruik 

• Schakel het boilersysteem in. Tip de knop voor het heetwatersysteem (A) op het 
bedieningspaneel aan.  

 
 
 
De te zetten hoeveelheid koffie kiezen: 
 
De display toont 4 vooraf ingestelde bereidingshoeveelheden. Iedere vooraf ingestelde bereidingshoeveelheid toont 
een aanbevolen dosering voor de koffie. Deze aanbeveling verandert automatisch als u de vooraf ingestelde 
bereidingshoeveelheid aanpast. 
 

• Selecteer de optie voor koffie op de display. Gebruik de juiste 
selectieknop op het bedieningspaneel (A).  

• Selecteer een bereidingshoeveelheid. Gebruik 1 van de 
selectieknoppen op het bedieningspaneel.  

• Let op de aanbevolen koffiedosering (A) voor de door u geselecteerde 
bereidingshoeveelheid.  

• Pas indien gewenst de bereidingshoeveelheid aan. Gebruik de met de tekst 
+ (C) of – (D) op de display overeenkomstige selectieknoppen (B) op het 
bedieningspaneel. 

• Let bij het aanpassen van een bereidingshoeveelheid op de nieuwe 
aanbevolen koffiedosering.  

 

• Vul de papieren filter in de container met de aanbevolen hoeveelheid koffie 
(A). Verspreid de koffie gelijkmatig in de filter.  

• Plaats de filterdeksel met de waterverdeler (B) op de filterhouder.  
 
De te zetten hoeveelheid thee selecteren 

• Selecteer de optie voor thee op de display. Gebruik de juiste selectieknop op het 
bedieningspaneel.  

• Volg dezelfde stappen als voor het selecteren van de 
bereidingshoeveelheid voor koffie  

• Let op de aanbevolen theedosering  

• Vul de theefilter in de container met de aanbevolen hoeveelheid thee (A).  

• Plaats de vulpijp (B) op de theefilter.  
 
Het zetproces starten  
Deze procedure geldt zowel voor het zetten van de koffie als van thee. Als tijdens het zetproces de zwenkarm of de 
container van de juiste plaats wordt verplaatst stopt het zetproces automatisch. Een pictogram en tekst verschijnen 
op de display van het bedieningspaneel. De machine geeft twee korte geluidssignalen. Plaats om het zetproces weer 
te starten de zwenkarm en/of de container weer op de juiste plaats en tip de OK-knop op het bedieningspaneel aan. 
Dit moet wel binnen 10 minuten gebeuren, anders wordt het door u geselecteerde zetproces geannuleerd.  



 

 
 

  

• Controleer bij een model met een onderplaat of de container (A) op de juiste 
plaats op de onderplaat (B) staat.  

• Controleer bij een CB- of CB W-model of de serveerwagen en de container correct 
geplaatst zijn.  

• Zet de zwenkarm (C) in de juiste positie boven de verdeeldeksel.  

• Tip de OK-knop (D) op het bedieningspaneel.  

• Controleer of de container leeg is. Tip de OK-knop aan.  

• Zie de voortgangsbalk (A) op de display voor de voortgang van de 
bereiding.  

 
 
 
 
Het koffieproces voltooien 
Bij een CB-model met een tweede container kunt u een nieuw zetproces starten terwijl de eerste container het 
zetproces voltooit. Plaats als u geen water meer uit de boven de eerste container geplaatste zwenkarm komt, de 
zwenkarm boven de tweede container en start het zetproces opnieuw. 
Het verwarmen van de container begint bij het starten van het zetproces.  
In een container wordt de koffie op een gemiddelde temperatuur van 80 tot  85°C gehouden. 
De koffie kan tussen 1 en 1,5 uur in de container bewaard blijven voordat de smaak van de koffie achteruit gaat.  
 

• Wacht tot de machine 1 kort geluidsignaal geeft.  

• Controleer of de voorgangsbalk (A) op de display aangeeft dat de koffie 
druppelt. 

• Wacht tot de machine na ongeveer 5 minuten 3 korte 
geluidssignalen geeft.  

 
 
 

• Draai de zwenkarm (A) van de container (B) af.  

• Verwijder de waterverdeler (C) van de filterhouder (D) .  

• Verwijder de filterhouder van de container  

• Plaats de geïsoleerde deksel (E) op de container.  

• Gooi de filter en de inhoud van de filter weg en reinig de filterhouder.  
 
 
 
 

• Serveer de koffie naar wens. Gebruik hiervoor de kraan (A).  

• Laat na 1 tot 1,5 uur de overgebleven koffie uit de container lopen. 
Gebruik hiervoor de kraan. 

• Koppel als de container is uitgerust met een elektrisch element, de 
voedingskabel van de aansluitingen op de container en de zuil af.  

• Spoel de binnen pot van de container voordat u een nieuw zetproces start.  
 



 

 
 

Gebruik van de tijdklokfunctie 
U kunt deze functie gebruiken voor het zetten van koffie of thee en het activeren van het heetwatersysteem. De 
tijdklok kan maximaal 6 uur van tevoren worden geprogrammeerd. Het verwarmingselement schakelt automatisch 5 
minuten voor de geprogrammeerde bereidingstijd in. U kunt geen zetproces starten terwijl het tijdsklokprogramma 
is ingesteld. Bij een model met 2 onderplaten kunt u een tijdsklokprogramma op de ene container zetten en het 
verwarmingselement in de andere container blijven gebruiken. Het tijdsblokprogramma is actief als aan de 
bovenzijde van de display een stopwatchpictogram zichtbaar is.  

• Bereid een container voor het zetten van koffie of thee voor. 

• Tip de tijdsklokknop (A) op het bedieningspaneel aan. 

• Selecteer Container en/of Boiler en tip op OK. 

• Selecteer de dag en tip op OK. 

• Selecteer de tijd en tip op OK. 

• Selecteer de bereidingshoeveelheden voor koffie of thee.  

• Tref de voorbereidingen voor het starten van het zetproces.  

 

Het theezetproces voltooien 
Verwijder de theefilter maximaal 15 minuten na voltooiing van het zetproces uit de container. Als de theefilter te 
lang in de container blijft, gaat de smaak van de thee achteruit.  
 

• Volg dezelfde stappen als voor de koffie zetten.  

• Verwijder de vulpijp (A) en de theefilter (B) minimaal 4 minuten nadat het 

druppelproces is gestopt uit de container (C).  

 

 

De machine ontkalken 
Voor de procedure zijn de volgende attributen noodzakelijk: 

• Minimaal 2 zakjes ontkalkingsmiddel (100 gr.) 

• liter water van minimaal 60°C 

• 2 maatkannen. Iedere kan moet een inhoud van minimaal 2 liter hebben. De maatkannen moeten ook in de 
ruimte tussen de zwenkarm en onderplaat passen. 

• 1 trechter 

• 1 lepel 
 
Ontkalk het doorstroomverwarmingssysteem direct nadat de waarschuwing op de display is verschenen. Dit 
voorkomt reparatiekosten en het vervallen van de garantie.  



 

 
 

• Spoel het doorstroomverwarmingssysteem. Ze de kleinste 
hoeveelheid koffie om het systeem op te warmen. Gebruik hier  

• alleen maar water.  

• Meng het water en het ontkalkingsmiddel in een kan. Roer de 
oplossing met een lepel.  

• Verwijder de deksel (A) en de vulopening voor ontkalkingsmiddel  

• aan de linkerzijde aan de bovenzijde van de zuil (B).  

• Plaats de trechter (C) in de opening. Duw de trechter zover mogelijk  

• in de opening omlaag (2).  

• Verwijder de deksel en de filterhouder uit de container.  

• Zet de zwenkarm in de juiste positief boven de container.  
 
Het doorstroomverwarmingssyteem ontkalken 
Het ontkalkingsprogramma kan niet meer worden gestopt nadat de ontkalkingsoplossing in de machine is gegoten. 
Druk in een noodsituatie op de stop-knop op het bedieningspaneel. Hierdoor stopt het programma. Het 
ontkalkingsprogramma, inclusief het spoelen, moet echter worden voltooid voordat u machine weer kunt gebruiken.  

• Zorg dat u alle vereiste voorbereidingen heeft getroffen. 

• Open het bedieningsmenu, ga naar het juiste ontkalkingsprogramma  

• en selecteer dit. 

• Plaats de lege kan in de container. 

• Giet langzaam de ontkalkingsoplossing uit de maatkan in de trechter.  

• Vang de oplossing in de kan op als dit uit de zwenkarm komt (1).  

• Herhaal stappen 4 en 5 tot de oplossing zonder schuim uit de 

zwenkarm komt. Gebruik iedere keer de uit de zwenkarm (2) 

opgevangen oplossing.  

• Verwijder de trechter en plaats de kap op de ontkalkingsopening  

• terug.  

Het doorstroomverwarmingssysteem spoelen 
Voor deze procedure direct na het ontkalken van het doorstroomverwarmingssysteem uit. Ga door met deze 
procedure vanuit hetzelfde ontkalkingsprogramma dat u voor het ontkalken van het 
doorstroomverwarmingssysteem heeft gebruikt. Na voltooiing van deze procedure wordt de teller voor de volgende 
ontkalkingsprocedure automatisch gereset.  

• Tip de OK-knop op het bedieningspaneel om te bevestigen dat u gereed bent voor het spoelen van het 
doorstroomverwarmingssysteem.  

• Plaats een filterhouder en een verdeeldeksel op de container.  

• Tip nogmaals de OK-knop aan. 2 liter heet water zal door het doorstroomverwarmingssysteem en in de 
verdeeldeksel van de container stromen.  

• Luister of u 3 geluidssignalen hoort en kijk of het signaal dat de spoelcyclus is voltooid op de display 
verschijnt.  

• Maak de container leeg. Gebruik hiervoor de kraan. 

• Herhaal stappen 3,4 en 5 nog tweemaal. Het ontkalkingsprogramma is na totaal 3 spoelcycli voltooid.  

• Tip om naar het hoofdscherm van de display terug te keren tweemaal op de knop Stop X op het 
bedieningspaneel. De machine is gereed voor gebruik.   



 

 
 

Probleem oplossen 

 
Foutcodes en problemen 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 

206 en de machine werkt niet. De tempratuurbeveiliging is 
geactiveerd.  

Reset de 
temperatuurbeveiliging. 
Ontkalk de machine. 

207 I en de machine vult zich 
niet. 

Er is een probleem met de 
hoofdwatertoevoer.  

Controleer of de kraan en de 
hoofdwatertoevoerslang 
correct zijn aangesloten 

207 II en de machine vult zich 
langzaam. 

Er is een probleem met de 
hoofdwatertoevoer.  

Controleer of de kraan en de 
hoofdwatertoevoerslang 
correct zijn aangesloten 

208 en de waterinlaat sluit niet 
goed.  

Er is een probleem met de 
waterinlaatklep. 

Neem contact op met Accuraat 
Verhuur 

209, -  Er is een elektrische storing 
aanwezig.  

Neem contact op met Accuraat 
Verhuur 

210 en deze verandert in 208. De inlaatklep wordt voor de 
veiligheid gesloten. Of de 
machine bevat de 
maximumhoeveelheid water. 

Herstel de watertoevoer en 
start het zetproces opnieuw. 

211 en het watervolume is niet 
correct. 

De waterniveausensor heeft 
een storing  

Neem contact op met Accuraat 
Verhuur 

201 en de heet 
watertempratuur is niet 
correct.  

De watertempratuursensor 
heeft een storing. 

Neem contact op met Accuraat 
Verhuur 

200 en de heet 
watertempratuur is niet 
correct.  

De watertempratuursensor 
heeft een storing. 

Neem contact op met Accuraat 
Verhuur 

202 en het boilersysteem 
warmt niet op.  

De temperatuurbeveiliging is 
geactiveerd.  

Reset de 
temperatuurbeveiliging. 
Ontkalk de machine. 

202 en het boilersysteem blijft 
te lang ingeschakeld.  

Er is kalkafzetting in het 
boilersysteem  

Ontkalk de machine. 

203 en de machine vult zich te 
langzaam. 

De watertoevoerdruk is te laag Controleer de slangaansluiting. 
Draai de kraan maximaal open. 
Schakel de machine uit en 
weer in. 

204, - Er is een elektrische storing 
aanwezig. 

Neem contact op met Accuraat 
Verhuur 

205 en deze verandert in 208 De inlaatklep wordt voor de 
veiligheid gesloten. Of de 
volumesensor is niet 
geactiveerd. 

Controleer de slangaansluiting. 
Draai de kraan maximaal open. 
Schakel de machine uit en 
weer in.  



 

 
 

205, -  De inlaatklep wordt voor de 
veiligheid gesloten.  

Neem contact op met Accuraat 
Verhuur 

212 en een verkeerde 
tempratuuraflezing.  

- Neem contact op met Accuraat 
Verhuur 

213 en een verkeerde 
tempratuuraflezing.  

- Neem contact op met Accuraat 
Verhuur 

 

 

  



 

 
 

Wijzingen: 
 

• Probeer geen wijzigingen of veranderingen aan de machine aan te brengen zonder de uitdrukkelijke 
voorafgaande toestemming van Accuraat Verhuur. Niet-toegestane wijzigingen of veranderingen aan de 
machine kunnen tot ernstig of zelfs dodelijk persoonlijk letsel leiden.  

• Probeer de veiligheidsvoorzieningen niet te wijzigen, te verwijderen of te omzeilen. 

• Probeer geen wijzigingen aan te brengen die niet voldoen aan de lokale, regionale of nationale wetgeving.  

• Zorg dat de hoofdschakelaar en de bedieningstoets goed bereikbaar zijn.  

• Sluit de container(s) uitsluitend op de aansluiting(en) op de zuil aan. Sluit geen andere apparaten hierop aan.  
 
Veiligheidsvoorzieningen: 
De aan/uit-schakelaar (A) zet de machine aan of uit. De machine kan na het uitschakelen 
nog steeds onder spanning staan. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact 
om te verzekeren dat de machine volledig spanningsloos is.  

De aan/uit-schakelaar schakelt niet alle interne onderdelen uit. Haal 
voordat u de machine opent altijd de stekker van de machine uit het 
stopcontact  
 
De startknop (A) stopt het zetproces. Nadat het zetproces is gestopt, staat de machine nog steeds 
onder spanning. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact om te verzekeren dat de machine 
volledig spanningsloos is.  

De startknop schakelt niet alle interne onderdelen uit. Haal voordat u de machine opent altijd de stekker van de 
machine uit het stopcontact.  
 

• Het zetproces start alleen als de zwenkarm en de container in de juiste positie te staan. Tijdens bedrijf stopt 
het zetproces automatisch als de zwenkarm of de container wordt geplaatst 

• De wandmodellen CB en CB W zijn voorzien van een instelbare aanslag aan de onderzijde van de zwenkarm. 
De aanslag voorkomt dat het zetproces wordt gestart terwijl de zwenkarm niet in de juiste vooraf ingestelde 
positie staat.  

• Alle CB W-modellen zijn uitgerust met een stoomuitlaat aan de bovenzijde van de zuil. Via de stoomuitlaat 
kan stoom uit het boilersysteem ontsnappen. Raak de stoomuitlaat van de boiler niet aan terwijl de machine 
is ingeschakeld. De stoomuitlaat van de boiler is heet.  

• De tempratuurbeveiliging in het continue stroomsysteem schakelt het verwarmingselement uit als de 
tempratuur te hoog is.  

• Een tempratuurbeveiliging in het boilersysteem schakelt het verwarmingselement iedere keer als de 
tempratuur van het systeem te hoog wordt uit. 

• Een overbelasting schakelaar schakelt in geval van overbelasting de netvoeding naar de machine uit.  
 
Veiligheidsmaatregelen Algemeen 

• Zorg dat de omgeving van de machine droog, schoon en voldoende verlicht is. 

• Uitsluitend personen met specifieke kennis van de machine, in het bijzonder met betrekking tot veiligheid en 
hygiëne, mogen toegang verkrijgen tot het servicegebied waar de dranken worden bereid. 

• Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen 

• Gebruik uitsluitend reserveonderdelen van Animo 

• Gebruik uitsluitend door Animo aanbevolen producten.  
 



 

 
 

  
 
Veiligheidsmaatregelen tijdens installatie: 

• Neem lokale voorschriften in acht en gebruik goedgekeurde materialen en onderdelen 

• Installeer de machine uitsluitend op een plaats waar opgeleid personeel hem in het oog kan houden. 

• Plaats de machine niet in een ruimte waar de temperatuur lager wordt dan 0°C. 

• Plaats de machine niet in een ruimte waar mogelijk met een waterstraal wordt gewerkt. 

• De machine kan buitenshuis worden gebruikt, vooropgesteld dat aan alle relevante veiligheidsvoorwaarden 
zoals beschreven in hoofdstuk 1 van deze handleiding wordt voldaan.  

• Plaats de machine op werkbladhoogte op een stevig en vlak oppervlak. 

• Sluit de machine op een veilig geaard stopcontact aan. 

• Controleer of de machine niet lekt. 

• Controleer of de details op de typeplaat met het land van gebruik overeenkomt. 

• Gebruik altijd de nieuwe bij de machine geleverde slangen. Gebruik geen oude of andere slangen.  
 
Tijdens normaal gebruik: 

• Inspecteer de machine voorafgaande aan gebruik op schade. 

• Kantel de machine niet. 

• Dompel de machine niet onder in water en spuit deze niet schoon met water. 

• Bedien de machine niet met scherpte voorwerpen.  

• Houd de bedieningstoetsen vrij van vuil en vet. 

• Verwarm de container niet met open vuur of een extern verwarmingselement of verwarmingsapparaat.  

• Haal voordat u de machine container gaat verplaatsen de stekker uit het stopcontact 

• Schakel als de machine langere tijd niet wordt gebruikt de machine uit de koppel de watertoevoer af.  
 
Tijdens onderhoud en reparatie: 

• Voor regelmatig onderhoud aan de machine uit 

• Draag tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.  

• Reinig de machine niet met een waterstraal. 

• Verlaat de machine niet tijdens onderhoud. 

• Laat de reparaties uitsluitend door opgeleid en bevoegd personeel uitvoeren. 

• Haal de stekker van de machine uit het stopcontact om onderhoudswerkzaamheden in verband met 
foutmeldingen uit te voeren. 

• Ontkalk de onderdelen regelmatig of als de display dit aangeeft.  
Haal om de machine volledig spanningsloos te maken de stekker van de machine uit stopcontact. 
  
Electrische aansluiting:  

• Een deskundige, vakbekwame elektricien moet bij het eerste gebruik de voor uw locatie juiste stekker 
aanbrengen. De aansluiting moet zijn voorzien van een aardlekschakelaar van 30 mA met alle fase, inclusief 
het nulpunt. De aansluiting moet eenvoudig kunnen worden afgekoppeld (contact afstand minimaal 3 mm).  

• Sluit de machine volgens de geldige nationale voorschriften op een correct en geaard stopcontact aan.  

• Als de voedingskabel na gebruik is beschadigd of versleten, Neem direct contact op met Accuraat Verhuur.  
 
 
 
 



 

 
 

 
Gebruikers: 
 
Kwalificaties van personeel 

• De automaat is uitsluitend bedoeld voor bediening door personen van 8 jaar en ouder. Houd rekening met 
de respectievelijke nationale arbeidsomstandighedenwetgeving.  

• De automaat mag niet door kinderen of mensen met beperkte fysieke; zintuigelijke of mentale vermogens of 
te weinig ervaring of kennis worden gebruikt, tenzij:  

o Zij onder toezicht staan, of 
o Zij instructie hebben gekregen over veilig gebruik van de automaat en zij de mogelijke gevaren 

gebruiken.  

• Kinderen mogen niet met de automaat spelen. 

• Door de gebruiker uit te voeren reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet zonder toezicht door 
kinderen worden uitgevoerd. 

• Uitsluitend werknemers die toestemming hiervoor hebben gekregen, mogen met de automaat werken. 

• Alle werknemers mogen uitsluitend de werkzaamheden uitvoeren waarvoor zij zijn geïnstrueerd. Dit geldt 
voor zowel onderhoudswerkzaamheden als de normale bediening van de automaat. 

• Alle werknemers die met de automaat werken, moeten vrij toegang tot de relevante handleidingen hebben.  

• De gebruikers moeten bekend zijn met alle situaties die zich kunnen voordoen, zodat ze in geval van nood 
snel en effectief kunnen handelen.  

 
Persoonlijke en voedselhygiëne  
De automaat verwerkt dranken voor menselijke consumptie. Binnen het verwerkingsgebied moet dan ook een zo 
hoog mogelijk niveau van hygiëne worden aangehouden.  

• Was uw handen grondig voordat u het verwerkingsgebied betreedt. 

• Verwijder uw horloge en losse sieraden voordat u het verwerkingsgebied betreedt. 

• Zorg dat de automaat regelmatig wordt gereinigd.  
  
 


