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Gebruiksaanwijzing 
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▲▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees voor u uw Solis Barista Triple Heat espressomachine in 
gebruik neemt aandachtig deze gebruiksaanwijzing om het 
apparaat te leren kennen en veilig te bedienen. Wij raden u 
aan om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en 
te overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het 
apparaat.

Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw 
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht 
worden genomen:

1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen noch het 
apparaat, noch het netsnoer en de stekker in contact komen 
met water of andere vloeistoffen. Risico op een elektrische 
schok! Als het apparaat of het snoer of de stekker in contact 
komt met vloeistof, trek dan met droge rubberen handschoe-
nen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Gebruik het 
apparaat pas weer als u het door Solis of een door Solis er-
kend servicepunt hebt laten controleren op goede en veilige 
werking.

2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten 
bedienen of de stekker uit het stopcontact trekken. 

3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van 
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw 
netspanning.

4. Laat de stroomkabel niet over de rand van de tafel hangen, 
om te vermijden dat het apparaat omlaag wordt getrokken. 
Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met hete op-
pervlakken, zoals een kookplaat of een radiator of met het 
apparaat zelf.

5. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of 
andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen. Ge-
bruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. Plaats 
het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open vuur. 
Houd de espressomachine uit de buurt van bewegende onder-
delen of apparaten.
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6. Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het 
netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen. 
Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact 
te halen, maar trek aan de stekker.

7. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te ge-
bruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact. 

8. Controleer voor u de stekker van het apparaat uit het stopcon-
tact trekt altijd of het apparaat is uitgeschakeld.

9. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, stabiele 
en droge ondergrond staan, zoals een tafel of een aanrecht. 
Het apparaat mag niet bij de rand staan. Het apparaat is niet 
ontworpen voor gebruik buitenshuis en mag niet worden ge-
bruikt op boten of in caravans.

10. Schakel het apparaat uit met de POWER-knop en trek altijd de 
stekker uit het stopcontact als het apparaat buiten bedrijf is 
of als er geen toezicht op is, of als het moet worden schoon-
gemaakt. Wij raden aan een aardlekschakelaar (FI-veiligheids-
schakelaar) te gebruiken om extra bescherming te bieden 
bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam 
om een  veiligheidsschakelaar te gebruiken met een nominale 
reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies 
contact op met uw elektricien.

11. Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en 
accessoires.

12. Onjuist gebruik kan tot letsel leiden! Voor eventueel geleden 
schade of verwondingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

13. Probeer nooit een apparaat vast te nemen dat in water of in 
een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd de stekker uit het 
stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Ge-
bruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door 
Solis erkend servicepunt hebt laten controleren op goede en 
veilige werking.

14. Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen of 
in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv. 
in de buurt van een gootsteen).
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25. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinde-
ren mogen de espressomachine niet gebruiken, tenzij onder 
toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid en hun exacte instructies geeft over het correcte 
gebruik van dit apparaat. Bovendien moeten zij precies hebben 
begrepen welke gevaren kunnen voortvloeien uit het apparaat 
en hoe het op een veilige manier kan worden gebruikt. Rei-
niging en onderhoud van het apparaat mogen niet worden 
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Het apparaat mag 
in geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar worden gebruikt 
of gereinigd.

26. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen 
dat ze niet met de espressomachine spelen.

27. Gebruik alleen koud, schoon leidingwater voor het waterre-
servoir, nooit andere vloeistoffen. Gebruik nooit sterk gefilterd 
of gedestilleerd water, mineraalwater, water met koolzuren of 
aroma, want dit kan de smaak van de espresso en de werking 
van het apparaat beïnvloeden.

28. Gebruik de espressomachine nooit met een leeg waterreservoir 
of zonder waterfilter.

29. Controleer altijd of de filterhouder correct is geïnstalleerd 
voordat u het apparaat gebruikt.

30. Verwijder de filterhouder nooit als het apparaat een brouw-
proces uitvoert – het apparaat staat onder druk!

31. Loop nooit weg van de espressomachine, terwijl de machine 
in werking is.

32. LET OP: het apparaat, en vooral de metalen oppervlakken, 
worden tijdens het gebruik heet! Laat het apparaat altijd af-
koelen en trek de stekker uit het stopcontact voor u het ergens 
anders plaatst, transporteert of reinigt.

33. Er mogen alleen kopjes geplaatst worden op de kopjesplateau 
van het apparaat. Plaats geen andere voorwerpen op het ap-
paraat!
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15. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals 
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen 
contact maken met water of andere vloeistoffen.

16. Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt 
blootgesteld.

17. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in 
de openingen van het apparaat. Het apparaat kan beschadigd 
raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!

18. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in ge-
bruik is.

19. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze 
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis 
aanbevolen accessoires, onjuiste accessoires kunnen leiden 
tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schokken of 
persoonlijk letsel.

20. Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstands-
bediening. 

21. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik, 
niet voor commercieel gebruik.

22. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers resp. 
labels voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een 
adequate afvalverwerking.

23. Controleer uw espressomachine voor elk gebruik en kijk of het 
apparaat, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.

24. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat 
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het 
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins 
beschadigd is. Voer reparaties of onderhoudswerkzaamheden 
nooit zelf uit, behalve de reiniging en ontkalking, maar lever 
het apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicecenter 
om het te laten controleren, repareren of  mechanisch en elek-
trisch te laten herstellen.
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34. Houd het apparaat en de accessoires altijd schoon. Raadpleeg 
de informatie in de handleiding.

35. Wees uiterst voorzichtig bij het uitvoeren van de ontkalking 
aangezien daarbij hete stoom kan vrijkomen die brandwon-
den kan veroorzaken. Voor het ontkalken moet u zich ervan 
vergewissen dat de lekbak in het apparaat is geplaatst. Volg de 
aanwijzingen in hoofdstuk "Ontkalken" op pagina 46.

36. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in 
het stopcontact steekt.

37. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, pas 
dan is het apparaat permanent uitgeschakeld.

38. Oliën of vetten mogen niet worden gebruikt met dit apparaat. 
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A Uitneembaar waterreservoir van 2,5 liter aan de achterzijde  
van het apparaat; 
kan van boven af via het geopende deksel worden gevuld; met verlichte water-
niveau-indicator aan de voorzijde van het apparaat

B Heetwaterdraaiknop HOT WATER 
C POWER-knop 

De knoprand knippert zodra u het apparaat met deze knop inschakelt
D LCD-display 

toont de actuele instellingen en de instellingen van mogelijke programma's
E Functietoetsen MENU, ▼, ▲ en EXIT
F Indicator van de extractiedruk 

De wijzer geeft de extractiedruk aan
G 58 mm-stamper 

Hij kan dankzij een magneet aan het apparaat worden bevestigd en losge-
maakt worden. Met de stamper wordt de koffie in de filterelement gedrukt.

H 58 mm verwarmde brouwgroep met thermo-element voor temperatuur-
stabiliteit tijdens extractie

I 58 mm roestvrijstalen filterhouder met professionele uitloop
J Verwarmd kopjesplateau om kopjes voor te verwarmen 
K Toetsen voor het zetten van espresso: MANUAL voor handmatige instelling,  

 voor 1 voorgeprogrammeerd kopje,  voor 2 voorgeprogrammeerde 
kopjes 

L Stoomhendel voor onmiddellijke en gelijkmatige stoomuitvoer via het stoompijpje
M Heetwateruitvoer voor onmiddellijk beschikbaar heet water om een "Lungo" 

te maken of kopjes voor te verwarmen
N 360° zwenkbaar stoompijpje met 3 gaatjes voor romig melkschuim en  

rubber slangetje voor het richten van het pijpje
O Toegangsopening voor het ontkalken van de boiler met zwarte silicone-

afdekking
P Accessoirebakje, bevindt zich rechts achter de lekbak
Q Onder de lekbak: Draaiknop, om onder het apparaat een voet uit te draaien 

zodat het apparaat gemakkelijker kan worden verplaatst
R Uitneembare lekbak met indicator EMPTY ME (lekbak legen) onder het 

lekrooster

▲■ NIET AFGEBEELD:

 – Italiaanse espressopomp met 15 bar
 – Twee roestvrij stalen boilers
 – Elektronische PID-temperatuurregeling
 – Overdrukklep
 – Lagedrukvoorbrouwfunctie
 – Veiligheidsthermo-uitschakelaar

▲▲ APPARAATBESCHRIJVING
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▲▲ APPARAATBESCHRIJVING
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▲■ ACCESSOIRES

S Roestvrij stalen melkkannetje voor het opschuimen van melk met een inhoud 
van 480 ml

T Enkelwandige filterelementen voor vers gemalen koffie (1 en 2 kopjes)
U Dubbelwandige filterelementen voor voorgemalen koffie (1 en 2 kopjes)
V1 Waterhardheidteststrip
V2 Waterfilter met filterhouder
W Inbussleutel
X Rubberen afdichting voor filterelementen (voor de reiniging)
Y Reinigingsgereedschap
Z Doseerinstrument "Razor"

▲■ LCD-DISPLAY

Displayindicatoren:
 – Espressotemperatuur
 – Espresso-extractieduur
 – Timer

Programmeerbare functies:
 – Espressohoeveelheid (1 of 2 kopjes)
 – Espressotemperatuur
 – Automatische start
 – Tijd

▲■ DEZE EXTRAATJES IN DE UITVOERING MAKEN  
UW SOLIS BARISTA TRIPLE HEAT ZO UNIEK:

DRIEVOUDIG OPWARMINGSSYSTEEM

Twee roestvrij stalen boilers
Een boiler voor de bereiding van de espresso en een andere om stoom te genere-
ren en zo gelijktijdig melk op te schuimen en espresso op optimale temperatuur te 
zetten.

Verwarmde brouwgroep
58 mm-professionele brouwgroep met ingebouwd thermo-element om een optimale 
temperatuurstabiliteit te garanderen tijdens het maken van een espresso.

PRECISIECONTROLE

Elektronische PID-temperatuurregeling
De elektronische PID-temperatuurregeling garandeert een nauwkeurige watertem-
peratuur met een fluctuatie van slechts +/− 1 °C voor het beste espresso-aroma. 
Programmeerbaar.

Geregelde extractiedruk
Het overdrukventiel zorgt dat de maximale druk voor de beste espressosmaak wordt 
behouden.

Lagedrukvoorbrouwfunctie
Met lage druk wordt de koffie voor het brouwen licht bevochtigd zodat het licht 
kan wellen waardoor het aroma vervolgens gelijkmatig wordt geëxtraheerd. Pro-
grammeerbaar.

Twee pompen 
Elke boiler heeft een eigen pomp zodat een gelijkblijvende druk tijdens de bereiding 
van de espresso wordt gegarandeerd.

Programmeerbare espressotemperatuur
De watertemperatuur kan aan de desbetreffende koffiehoeveelheid worden aan-
gepast.

AANVULLENDE EXTRA'S

LCD-display
Toont de actuele instellingen en vereenvoudigt de programmering.

Extragrootte stoomboiler
De stoomboiler van 950 ml garandeert onmiddellijk en gelijkmatig melkschuim. 

Stoompijpje zoals op een professionele machine
Het 360° zwenkbare stoompijpje met drie gaatjes zorgt voor extra romig melkschuim. 
Met het rubber slangetje kan het hete stoompijpje veilige worden vastgepakt.
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Hoeveelheidcontrole
Handmatig instelbare of voorgeprogrammeerde koffiehoeveelheden voor 1 of 2 
kopjes. Zowel de brouwduur als de hoeveelheid koffie zijn programmeerbaar.

Heetwaterfunctie
Extra uitvoer voor heet water om een "Lungo" te maken of kopjes voor te verwarmen.

58 mm roestvrij stalen filterhouder
Zorgt voor gelijkmatige extractie en is eenvoudig te reinigen.

Brouwduurindicator
Deze displayindicator geeft aan hoe lang de espresso wordt gebrouwen of geëx-
traheerd.

▲■ WAT U OVER UW SOLIS BARISTA TRIPLE HEAT  
MOET WETEN:

ENERGIEBESPARINGSFUNCTIE:
Om energie te besparen schakelt het apparaat 10 minuten na de laatste espresso-
bereiding over naar de stand-byfunctie. Na nog eens 20 minuten zonder gebruik, 
schakelt het apparaat volledig uit.

UITDRAAIBARE VOET:
Uw apparaat is uitgerust met een uitdraaibare voet. Draait u deze voet uit, dan kan 
het apparaat gemakkelijker over het werkoppervlak worden verplaatst. Om de voet 
uit te draaien, verwijdert u de lekbak uit het apparaat en draait u de draaiknop (Q) 
naar rechts naar de stand . Om een stabiele plaatsing van het apparaat te garan-
deren moet u de draaiknop (Q) linksom naar de positie  te draaien zodat de voet 
in het apparaat wordt gedraaid.

Q

OPEN HET RESERVOIRDEKSEL EN VUL WATER BIJ  
ZODRA FILL TANK OP HET DISPLAY OPLICHT:
Zodra op het display FILL TANK oplicht, moet schoon leidingwater via het reservoir-
deksel aan het reservoir worden toegevoegd. Om het deksel te openen moet u kort 
op de ronde uitsparing drukken en het deksel zal vanzelf openen.
Na het bijvullen met water moet u het deksel licht omlaag drukken.

▲▲ VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME

Let op: zowel de stoomhendel (L) als de heetwaterdraaiknop (B) moeten eerst in de 
stand CLOSED worden gedraaid zodat het apparaat kan opwarmen en vervolgens 
kan worden gebruikt.

 – Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking en verwijder alle stickers, etiket-
ten, bijlagen en verpakkingsmaterialen.

 – Haal alle accessoires uit het apparaat en waterreservoir.

 – Haal het waterreservoir uit het apparaat door de handgreep uitwaarts te draaien 
en daarmee het reservoir te ontgrendelen. Reinig het waterreservoir en de filter-
elementen, de filterhouder en het melkkannetje met warm water en een beetje 
mild, vloeibaar afwasmiddel. Daarna goed uitspoelen en afdrogen.

Handgreep van het 
waterreservoir

 – Veeg ook de behuizing van de espressomachine en de lekbak met het lekrooster 
en het accessoirebakje schoon met een zachte, vochtige doek en droog alles af. 

Let op: de behuizing van de espressomachine, de voedingskabel en de stekker 
mogen nooit worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof, of ermee 
in contact komen!

Aanwijzing: de onderdelen van de espressomachine en de accessoires zijn niet 
geschikt voor de vaatwasser.
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▲■ WATERFILTER IN WATERRESEVOIR INSTALLEREN

Let op: het apparaat mag nooit zonder waterfilter worden gebruikt en het filter 
moet elke drie maanden of na 40 liter water worden vervangen. Naargelang de 
waterhardheid kan een vervanging eerder nodig zijn. In dergelijke gevallen verschijnt 
op het display de melding NEW FILTER. Waterfilters vindt u bij de betere vakhandel 
en bij Solis of Switzerland AG.

 – Neem de waterfilter en houder uit de plastic zak.

 – Spoel de houder met koud helder leidingwater.

 – Zet nu de filtervervangingsindicator op het filter op het maandcijfer waarop het 
waterfilter opnieuw moet worden vervangen. Wij raden u aan om een instelling 
van maximaal drie maanden in te stellen.

 – Plaats nu het filter in de houder zodat het bovendeel van de houder links en 
rechts in het onderste deel van de houder vastklikt.

 – Plaats het gemonteerde filter in het waterreservoir: Lijn daarvoor eerst de basis 
van de houder met de adapter in het waterreservoir uit en druk vervolgens het 
filter in de adapter zodat hij goed in het waterreservoir is geïnstalleerd.

 – Vul nu het waterreservoir met geplaatste filter met maximaal 2,5 liter koud leiding-
water. Daarbij mag het waterreservoir uitsluitend tot de MAX-markering worden 
gevuld.

 – Dompel de hardwaterteststrip gedurende 1 seconde in het waterreservoir en leg 
de strip vervolgens voor 1 minuut opzij.

 – Plaats het waterreservoir in de achterkant van het apparaat tot tegen de aanslag. 
Vergrendel het waterreservoir door de handgreep naar boven te klappen.   
Wacht minimaal 5 minuten tot het waterfilter zich heeft volgezogen met water.

 – Controleer of stoomhendel (L) en de draaiknop van heet water (B) in de stand 
CLOSED staan.

 – Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

 – Druk op de POWER-knop (C), de randen van het controlelampje knipperen.

 – Een pompgeruis wordt hoorbaar en geeft aan dat de boiler voor het eerst met 
water wordt gevuld.

 – Het apparaat verzoekt u om op het display de waterhardheid in te stellen. Lees 
de op de teststrip aangegeven waterhardheid af. Gebruik de toets ▲ of ▼ om 
een waterhardheid tussen 1 en 5 in te stellen. Druk op de toets MENU om de in-
stelling op te slaan. U hoort een piepgeluid waarmee de invoer wordt bevestigd.

 – Zodra de juiste bedrijfstemperatuur bereikt is, wordt de stand-bymo-
dus geactiveerd. De randen van de toetsen POWER, MANUAL,  en 

 lichten op.
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▲■ DE MACHINE SPOELEN

We adviseren om voor de eerste ingebruikname het gevulde waterreservoir helemaal 
door te laten lopen zodat het apparaat van binnen wordt gespoeld. Dit wordt gedaan 
zonder koffie.
Zodra de machine de stand-bymodus heeft bereikt (randen van de toetsen POWER, 
MANUAL,  en  branden constant), voert u de volgende stappen uit:

1. Druk op de toets  en laat het water door de brouwgroep lopen. 

2. Zet de draaiknop van heet water HOT WATER (B) op OPEN en laat gedurende 
30 seconden heet water door de heetwateruitvoer (M) lopen. Draai de regelaar 
terug in de stand CLOSED.

3. Zet de stoomhendel STEAM (L) op OPEN en laat gedurende 10 seconden stoom 
uit het stoompijpje (N) ontsnappen. Zet de stoomhendel opnieuw in de stand 
CLOSED. Zorg ervoor dat het stoompijpje in de richting van de lekbak staat.

 – Herhaal deze drie stappen tot het water uit het waterreservoir op is.

▲▲ INGEBRUIKNAME  
VAN UW SOLIS BARISTA TRIPLE HEAT

▲■ HET WATERRESERVOIR VULLEN

Vul het waterreservoir via het reservoirdeksel met koud en vers leidingwater tot aan 
de MAX-markering. Nooit tot boven de MAX-markering vullen.
Steek de stekker in een stopcontact.

Aanwijzing: controleer voor elk gebruik het waterniveau in het waterreservoir. 
Vervang het water dagelijks. Vul het waterreservoir voor elk gebruik met vers koud 
leidingwater. Gebruik geen gedestilleerd water, mineraalwater, water met koolzuren 
of aroma of andere vloeistoffen.

▲■ ESPRESSOMACHINE INSCHAKELEN / OPWARMEN

Druk op de POWER-knop om het apparaat in te schakelen. De knoprand van de 
POWER-knop knippert en op het display wordt de actuele temperatuur van de  
espressoboiler weergegeven.
Zodra het apparaat de juiste bedrijfstemperatuur bereikt, lichten de knopranden van 
de vier knoppen POWER, MANUAL,  en  op. Het apparaat staat nu in de 
stand-bymodus en is gebruiksklaar.

Aanwijzingen: tijdes de opwarmfase kunnen de functies ,  en CLEAN 
CYCLE niet worden gebruikt.
Wanneer u het apparaat langer dan 20 minuten niet gebruikt of geen knoppen 
indrukt schakelt het apparaat zichzelf uit. (Automatische uitschakelfunctie – ener-
giebesparingsfunctie)
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▲■ LCD-DISPLAY

De volgende 3 instellingen worden op het display weergegeven:   
extractietemperatuur, extractieduur of tijd.
Door op de toets ▲ of ▼ te drukken kunt u de instellingen extractieduur en tijd 
selecteren. De extractieduur wordt tijdens de extractiefase weergegeven. De extrac-
tietemperatuur wordt in de stand-bymodus weergegeven.

1. Extractietemperatuur (Shot Temp)
Op het display wordt de extractietemperatuur weergegeven (standaardinstelling:  
93 °C). U kunt de instelling echter wijzigen en een temperatuur tussen 86 °C en 
96 °C invoeren. Meer uitleg vindt u op pagina 23 in hoofdstuk "Extractietempe-
ratuur programmeren".

2. Extractieduur (Shot Clock)
De duur van de laatste espresso-extractie wordt kortstondig in seconden weerge-
geven.

3. Tijd (Clock)
De actuele tijd wordt kortstondig weergegeven (stelt u geen actuele tijd in, dan 
wordt de tijd 12.00 AM weergegeven).

▲■ BASISFUNCTIES

1 KOPJE ESPRESSO
Druk op de toets  om een kopje espresso te maken met de standaardinstelling 
voor de extractieduur van 30 seconden. De extractie start u met de lagedrukvoor-
brouwfunctie.

Het apparaat stopt automatisch wanneer de hoeveelheid voor een espresso is door-
gelopen en schakelt terug in de stand-bymodus.

2 KOPJES ESPRESSO
Druk op de toets  om twee kopjes espresso te maken met de standaardinstel-
ling voor de extractieduur van 30 seconden. De extractie start u met de lagedruk-
voorbrouwfunctie.

Het apparaat stopt automatisch wanneer de hoeveelheid voor twee kopjes espresso 
is doorgelopen en schakelt terug in de stand-bymodus.
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MANUAL
Met de toets MANUAL kunt u zelf bepalen hoeveel espresso in de kopje doorloopt.
Druk een keer op de toets MANUAL om met de espresso-extractie te starten. Ook 
hier begint de extractie met de lagedrukvoorbrouwfunctie. 
Om het doorlopen van de espresso te stoppen, drukt u opnieuw op de toets  
MANUAL.

Aanwijzing: u kunt de extractie op elk moment stoppen door op een van de vol-
gende toetsen te drukken: ,  of MANUAL. De machine activeert vervolgens 
de stand-bymodus.

STOOMFUNCTIE
U kunt op elk moment de stoomfunctie activeren om melk op te schuimen. Zet 
hiervoor de stoomhendel STEAM (L) in de stand OPEN. Het controlelampje  aan 
de voorkant van het apparaat licht op en hete stoom ontsnapt via het zwenkbare 
stoompijpje (N).

Om de stoomfunctie uit te schakelen zet u de stoomhendel STEAM (L) in de stand 
CLOSED. Het apparaat gaat terug in de stand-bymodus en het controlelampje  
gaat uit.

Let op: verbrandingsgevaar!
Nadat u de stoomfunctie heeft uitgeschakeld kan er nog steeds stoom uit het stoom-
pijpje ontsnappen!
Laat kinderen nooit in de buurt van het apparaat komen!

HEETWATERFUNCTIE 
U kunt op elk moment de heetwaterfunctie activeren om bijvoorbeeld een "Lungo" 
te maken of kopjes voor te verwarmen. Hiervoor moet u de draaiknop HOT WATER 
(B) naar de stand OPEN draaien. Het controlelampje  aan de voorkant van het 
apparaat licht op en er stroomt heet water uit de uitvoer (M).

Om de heetwaterfunctie uit te schakelen draait u draaiknop HOT WATER (B) terug 
in de stand CLOSED. Het apparaat keert terug in de stand-bymodus en het controle-
lampje  gaat uit.
Aanwijzing: het is niet mogelijk om gelijktijdig de heetwaterfunctie te gebruiken 
en een espresso te maken.

▲■ INSTELLINGEN PROGRAMMEREN

Met het LCD-display en de vier toetsen daaronder kunt u de standaardinstellingen 
opnieuw programmeren. Druk hiervoor altijd eerst op de toets MENU waarna alle 
programmeerbare functies op het display worden weergegeven. Door op de toets 
MENU te drukken, kunt u nu de gewenste functie selecteren.

U kunt de programmering op elk moment annuleren door op de toets EXIT te druk-
ken en terug te keren naar de standby-modus.
Aanwijzing: wanneer u een espresso maakt of bij ingeschakelde heetwaterfunctie 
kan de MENU-toets niet worden ingedrukt.
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EXTRACTIEDUUR PROGRAMMEREN (SHOT VOL)

Extractieduur voor 1 kopje programmeren
Druk net zo vaak op de toets MENU tot SHOT VOL op het display knippert en 1CUP 
wordt weergegeven.
Druk op de toets  om water door de brouwgroep te laten lopen.
Druk opnieuw op de toets  zodra de gewenste duur is bereikt.
Het apparaat geeft twee geluidssignalen en bevestigt daarmee dat de nieuwe brouw-
duur voor 1 kopje is opgeslagen.

Extractieduur voor 2 kopjes programmeren
Druk net zo vaak op de toets MENU tot SHOT VOL op het display knippert en 2CUP 
wordt weergegeven.
Druk op de toets  om water door de brouwgroep te laten lopen.
Druk opnieuw op de toets  zodra de gewenste duur is bereikt.
Het apparaat geeft twee geluidssignalen en bevestigt daarmee dat de nieuwe brouw-
duur voor 2 kopjes is opgeslagen.
Aanwijzing: de hoeveelheid voor 1 en 2 kopjes worden standaard door de duur 
van de extractie bepaald. Wilt u de hoeveelheid met nauwkeurige volumegegevens 
instellen, lees dan het hoofdstuk "Fijninstellingen in het uitgebreide menu uitvoeren" 
op pagina 35. 

EXTRACTIEHOEVEELHEID PROGRAMMEREN (SHOT VOL)

Extractiehoeveelheid voor 1 kopje programmeren
Druk net zo vaak op de toets MENU tot SHOT VOL op het display knippert en 1CUP 
wordt weergegeven. 
Vul het filterelement in de filterhouder en druk de koffie aan. Druk op de toets  
om de espresso-extractie te starten. Druk nogmaals op de toets  nadat de ge-
wenste hoeveelheid espresso is doorgelopen.
Het apparaat geeft twee geluidssignalen en bevestigt daarmee dat de nieuwe hoe-
veelheid voor 1 kopje is opgeslagen.

Extractiehoeveelheid voor 2 kopjes programmeren
Druk net zo vaak op de toets MENU tot SHOT VOL op het display knippert en 2CUP 
wordt weergegeven. 
Vul het filterelement in de filterhouder en druk de koffie aan. Druk op de toets 

 om de espresso-extractie te starten. Druk nogmaals op de toets  nadat de 
gewenste hoeveelheid espresso is doorgelopen.
Het apparaat geeft twee geluidssignalen en bevestigt daarmee dat de nieuwe hoe-
veelheid voor 2 kopjes is opgeslagen.

EXTRACTIETEMPERATUUR PROGRAMMEREN (SHOT TEMP)
Druk net zo vaak op de toets MENU tot SHOT TEMP op het display knippert. Op 
het display wordt de huidige ingestelde extractietemperatuur weergegeven (stan-
daardinstelling: 93 °C).

Druk op de pijltjestoets ▼▲of ▲ om de gewenste temperatuur in te stellen. Het in-
stelbereik ligt tussen 86 °C en 96 °C.
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De nieuwe instelling wordt op het display weergegeven. 
Na het voltooien van de instelling drukt u op de toets EXIT en hoort u een geluids-
signaal om te bevestigen dat de instelling is opgeslagen.
Aanwijzing: de herkomst van de koffiebonen, de versheid en de branding beïn-
vloeden de optimale brouwtemperatuur. Wij raden een temperatuurinstelling tussen 
90 °C en 95 °C aan voor een optimale smaak.

ACTUELE TIJD PROGRAMMEREN (SET CLOCK)
Druk net zo vaak op de toets MENU tot SET CLOCK op het display knippert. De 
standaardinstelling 12.00 AM (of de door u laatste ingestelde tijd) wordt op het dis-
play weergegeven. 

Druk op de pijltjestoets ▼▲of ▲ om de juiste actuele tijd in te stellen. Houd de pijl-
tjestoetsen ingedrukt om de tijd in stappen van 15 minuten in te stellen. (Let op: 
AM betekent 00:00 tot 12:00 uur, PM betekent 12:00 tot 24:00 uur).

Druk op de toets EXIT om de invoer op te slaan. Als bevestiging hoort u een ge-
luidssignaal.

AUTOMATISCHE STARTFUNCTIE PROGRAMMEREN (AUTO START)
Belangrijk: om de automatische startfunctie te activeren moet u eerst de huidige 
tijd instellen.

Automatisch starten in- of uitschakelen
Druk net zo vaak op de toets MENU tot AUTO START op het display knippert en de 
huidige instelling (ON of OFF) op het display wordt weergegeven.

Met de pijltjestoets ▼▲of ▲ kunt u tussen ON (ingeschakeld) of OFF (uitgeschakeld) 
schakelen.
Wanneer de automatische startfunctie is ingeschakeld, wordt ON op het display 
weergegeven.
Druk nu opnieuw op de toets MENU en de huidige automatische starttijd wordt 
weergegeven (standaardinstelling: 7:00 AM).

Met de pijltjestoets ▼▲of ▲ kunt u nu de gewenste automatische starttijd in stappen 
van 15 minuten instellen. (Let op: AM betekent 00:00 tot 12:00 uur, PM betekent 
12:00 tot 24:00 uur).
Druk op de toets EXIT om de invoer op te slaan. Als bevestiging hoort u een geluids-
signaal en wordt het kloksymbool op het display weergegeven. Blijft het apparaat 
verbonden met de stroomvoorziening, dan wordt het apparaat om de ingestelde tijd 
automatisch ingeschakeld.
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▲■ REINIGINGSCYCLUS ACTIVEREN (CLEAN CYCLE)

Druk net zo vaak op de toets MENU tot CLEAN CYCLE op het display knippert en 
PUSH wordt weergegeven. 
Om de reinigingscyclus te starten, drukt u op de verlichte toets MANUAL. 

CLEAN CYCLE blijft knipperen en op het display verschijnt een aftelling van 370 
seconden.

Zodra de reinigingscyclus is voltooid, gaat het apparaat in de stand-bymodus. De 
reinigingshandleiding vindt u op pagina 42.

▲■ DE BROUWGROEP SPOELEN 

U kunt de brouwgroep met een druk van 9 bar spoelen. Druk hiervoor op de toets 
 en houd de toets ingedrukt. Hierdoor slaat u de lagedrukvoorbrouwfase over en 

loopt er onmiddellijk water met een druk van 9 bar uit de brouwgroep.
Dezelfde handeling kunt u ook met de toets  uitvoeren. Zodra u de toets 
loslaat stopt de spoelfunctie.

▲■ HANDMATIG DE DUUR VAN DE LAGEDRUKVOORBROUW-
FASE BEDIENEN

Druk op de toets MANUAL en houd de toets ingedrukt zodat water met lage druk 
voor het voorbrouwen uit de brouwkop loopt. Zodra u de toets MANUAL loslaat 
loopt er water met een druk van 9 bar uit de brouwkop om espresso te brouwen. 
Druk nogmaals op de toets MANUAL om de extractie te stoppen. Deze functie is 
handig wanneer men de duur van het lagedrukvoorbrouwen zelf wil bedienen.
U kunt ook de fijninstellingen in het uitgebreide menu uitvoeren. Meer in-
formatie hierover vindt u op pagina 35.

▲▲ KOFFIE BEREIDEN

▲■ VOORVERWARMEN VAN ALLE BENODIGDHEDEN

VERWARM ALLE KOPJES OF GLAZEN VOOR
In een warm kopje blijft de espresso langer optimaal warm. Laat met de heetwater-
functie warm water in het kopje lopen, schenk het na een tijdje weg en gebruik het 
kopje voor uw espresso.

VOORVERWARMEN VAN FILTERHOUDER EN FILTERELEMENT
Een koude filterhouder of filterelement kan de extractietemperatuur verlagen en 
daarmee een nadelige invloed hebben op de espressosmaak. Daarom moeten ook 
deze twee onderdelen worden voorverwarmd door er heet water over te laten lopen 
met de heetwaterfunctie.

Let op: maak de filterhouder en het filterelement altijd droog met keukenpapier 
voordat u de koffie toevoegt, het restwater kan er anders toe leiden dat het water 
tijdens de extractie langs en niet door de koffie loopt.

▲■ KOFFIEBONEN MALEN – MAALGRAAD INSTELLEN

De koffiebonen moeten wel fijn, maar niet te fijn gemalen worden. De maling beïn-
vloedt de snelheid waarmee het water door de gemalen koffie in het filterelement 
loopt en is dus cruciaal voor de smaak van de espresso.
Als de maling te fijn is (ziet er poederachtig uit en voelt aan als meel als men de 
gemalen koffie tussen de vingers wrijft), kan het water niet door de koffie stromen, 
zelfs niet onder grote druk. Het resultaat is een te sterk geëxtraheerde espresso, 
zwart en bitter.
Als de maling daarentegen te grof is, stroomt het water te snel door de gemalen 
koffie in het filterelement en wordt de koffie niet voldoende geëxtraheerd, de smaak 
is dan slap en waterig.
Aanwijzing: bij gebruik van het enkelwandige filterelement voor 1 kopje, moet de 
maling fijner en de hoeveelheid koffie kleiner zijn om de volle smaak te garanderen.
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▲■ KOFFIE IN HET FILTERELEMENT DOEN

Kies het juiste filterelement:  
het enkelwandige filterelement voor versgemalen koffie of het dubbelwandige filte-
relement voor voorgemalen koffie. 
Met enkelwandige filterelementen voor versgemalen koffie kunt u met de maal-
graad, dosering en aandrukdruk experimenteren om de lekkerste espresso te maken. 
De enkelwandige filterelementen hebben geen markering op de onderkant. 
De dubbelwandige filterelementen voor voorgemalen koffie optimaliseren de 
extractiedruk en garanderen een optimaal espressogenot, ongeacht de maalgraad, 
dosering en aandrukdruk of versheid van de koffie. De dubbelwandige filterelemen-
ten zijn op de onderkant gemarkeerd met de naam DUAL WALL en het symbool van 
een kopje of twee kopjes.
Gebruik het kleinere filter voor 1 kopje en het grote filter voor 2 kopjes. Als u een 
grote kop koffie wilt, gebruikt u altijd het filterelement voor 2 kopjes en laat u on-
geveer 60 ml water doorlopen.

 voor 1 kopje voor 2 kopjes voor 1 kopje voor 2 kopjes
 Enkelwandige filterelementen Dubbelwandige filterelementen 
 voor versgemalen koffie voor voorgemalen koffie 

▲■ KOFFIE MET DE STAMPER AANDRUKKEN

 – Veeg het filterelement schoon met een droge doek.

 – Plaats het filterelement in de filterhouder en vul het filterelement met koffie. 

 – Klop de filterhouder even tegen het aanrecht zodat de koffie in het filterelement 
gelijkmatig wordt verdeeld. Gebruik de stamper om de koffie aan te drukken. 
U kunt de stamper in het apparaat plaatsen en de filterhouder stevig tegen de 
onderkant van de stamper drukken, of u kunt de stamper uit de houder van 
de machine nemen en met de hand de stamper op de koffie in de filterhouder 
drukken. 

Oefen een druk van ongeveer 15–20 kg uit en herhaal het drukken een paar keer. Het 
is niet zo belangrijk om veel druk uit te oefenen maar meer om elke keer een constante 
druk uit te oefenen. Eventueel moet u na het aandrukken nog wat koffie in het filter-
element doen en het aandrukken herhalen zodat er voldoende koffie naar uw smaak in 
het filterelement zit. Tip: na het aandrukken dient de koffie iets onder de rand van het 
filterelement te liggen. Als u de stamper op de filterhouder drukt, moet het metalen 
gedeelte van de stamper net in het filterelement verdwijnen.

Aanwijzing: als u voor het enkelwandige filterelement een fijngemalen koffie gebruikt, 
moet u voor de juiste dosering iets minder koffie gebruiken.
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 – Verwijder na het aandrukken zoals hierna beschreven koffieresten van de rand van 
de filterhouder zodat de houder correct in de brouwkop kan worden geplaatst.

In principe geldt:

Een echt goede espresso is alles tegelijk: zoet, bitter en zuur. De koffiesmaak 
hangt uiteraard af van vele factoren: Welke koffiebonen gebruikt u, welke bran-
ding, hoe vers en fijn gemalen is de koffie, en hoe hoog was de dosering en de 
aandrukkracht. Experimenteer totdat u de juiste combinatie naar uw smaak hebt 
gevonden.

▲■ EXTRACTIETABEL

MALING DOSERING AANDRUKKING DOORLOOPTIJD

OVERGEEX-
TRAHEERD

bitter – wrang

te fijn te veel te vast langer dan 40 sec.

OPTIMAAL optimaal 10–12 g  (1 kopje)

18–20 g  (2 kopjes)

15–20 kg 25–35 sec.

ONDERGEEX-
TRAHEERD

waterig – zuur

te grof te weinig te licht korter dan 20 sec.

▲■ OVERTOLLIG KOFFIEPOEDER AFSTRIJKEN

Het speciale doseerinstrument "Razor" helpt u overtollige koffie met één handbe-
weging af te strijken en de rand van de filterhouder schoon te maken.

Plaats de "Razor" in het filterelement, de geponste hoeken van het instrument liggen 
op de rand van het filterelement.

Wanneer u het instrument naar links en naar rechts draait terwijl u de filterhouder 
boven de lekbak houdt, wordt de overtollige koffie van de rand van de filterhouder 
gestreken en bevindt zich precies de juiste hoeveelheid koffie in het filterelement.
Veeg de overtollige koffie van de rand van het filterelement zodat volledig contact 
tussen filterhouder en brouwgroep kan worden gegarandeerd.
Aanwijzing: bij een te snelle extractie of te fijne maalgraad moeten de bovenge-
noemde stappen worden herhaald.
Bij een te langzame extractie of te grove maalgraad moeten de bovengenoemde 
stappen worden herhaald.

▲■ DE BROUWGROEP SPOELEN

Alvorens de filterhouder in de brouwkop te zetten, moet u even heet water door de 
brouwkop laten lopen om hem te spoelen. Druk hiervoor op de toets  en houd 
de toets ingedrukt. Zo worden eventuele koffieresten uit de brouwkop gespoeld en 
wordt de temperatuur voor extractie gestabiliseerd.
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▲■ FILTERHOUDER PLAATSEN

 – Houd de filterhouder onder de brouwkop zodat de hendel zich onder het op-
schrift INSERT bevindt.

 – Druk de filterhouder naar boven tegen de brouwkop en draai de hendel naar 
rechts tot de hendel op LOCK TIGHT staat. De hendel staat dan in een hoek van 
ongeveer 90° ten opzichte van de machine.

 – Als de randen van alle knoppen constant branden, heeft het apparaat de juiste 
bedrijfstemperatuur bereikt en kunt u espresso zetten.

▲■ ESPRESSO VOORBEREIDEN

 – Zet het voorverwarmde kopje (of kopjes) op het lekrooster onder de uitvoeren 
van de filterhouder en druk op de toets  of , naargelang de gewenste 
espressohoeveelheid.

 – Na ong. 8–10 seconden (de tijd die het apparaat nodig heeft om de koffie "voor 
te brouwen") stroomt espresso in het kopjes, waarbij de consistentie romig moet 
zijn.

 – Als de espresso al na 6 seconden of eerder is doorgelopen, hebt u te weinig koffie 
in het filterelement gedaan, de koffie te licht aangedrukt of is de maling te grof. 
In dit geval is de espresso niet goed geëxtraheerd.

 – Loopt de espresso slechts druppelgewijs door of is de espresso na 15 seconden 
nog steeds niet klaar, dan is de maling te fijn of heeft u teveel koffie gebruikt. In 
dit geval is de espresso te veel geëxtraheerd. 

▲■ MELK OPSCHUIMEN

Het professionele stoompijpje van uw Solis Barista Triple Heat kan dankzij het kogel-
scharnier in alle richtingen worden gedraaid en transformeert verse, koude melk in 
romig, warm melkschuim. Dit gebeurt in twee fasen: Eerst wordt de melk losgemaakt 
en vervolgens geklopt zodat het mooi romig wordt en de juiste temperatuur bereikt.

Ga als volgt te werk:

 – Draai het stoompijpje zodat het zich boven het lekrooster bevindt.

 – Voordat u het stoompijpje in de melk steekt, moet u het stoompijpje schoon-
maken met een vochtig doekje en de binnenkant spoelen, dat wil zeggen wat 
stoom erdoor laten lopen door de stoomhendel (L) op de stand OPEN te zetten. 
Zet vervolgens de hendel naar stand CLOSED.

 – Giet verse, koude melk in het melkkannetje – het mag slechts met melk worden 
gevuld tot onder de V van de schenker.

 – Het puntje van de stoompijp moet ongeveer 1–2 cm onder het melkoppervlak 
staan, bij de wand van het kannetje en in de 3 uur positie.

 – Duw de stoomhendel omhoog in de stand OPEN.

 – Houd het uiteinde net zo lang onder het melkoppervlak tot de melk rechtsom 
draait, net als in een whirlpool.
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 – Zodra de melk draait, kunt u de melkkan iets dieper houden zodat het stoom-
pijpje zich aan het melkoppervlak bevindt en er lucht in de melk komt. Blijf aan 
het melkoppervlak en dompel het pijpje iets onder, zodat de melk blijft draaien.

 – Houd het uiteinde bij of iets onder het melkoppervlak, de melk moet continu 
draaien. Ga door op deze manier totdat de melk voldoende volume heeft ge-
kregen. 

 – Dompel het uiteinde onder het melkoppervlak, de werveling van de melk moet 
altijd behouden blijven. Wanneer het melkkannetje te warm wordt om aan te 
raken, heeft de melk de juiste temperatuur van ongeveer 60–65 °C bereikt.  

 – Wanneer de melk is verwarmd en opgeschuimd, duw u de stoomhendel (L) terug 
in de stand CLOSED en verwijdert u pas daarna het melkkannetje.

 – Leg het melkkannetje opzij.

 – Zet het stoompijpje boven het lekrooster. Zet de stoomhendel (L) nogmaals naar 
OPEN en laat wat stoom af naar de lekbak zodat melkresten uit het stoompijpje 
worden gespoeld. Maak het stoompijpje schoon met een vochtige doek.

 – Tik het melkkannetje licht tegen het werkoppervlak zodat eventuele luchtbellen 
kunnen ontsnappen en zwenk het kannetje lichtjes zodat de consistentie gelijk-
matig wordt.

 – Schenk de opgeschuimde melk direct op de espresso. De truc is om snel te wer-
ken zodat de melk zich niet meer uiteenvalt en de "crème" oplost.

Let op: pak het stoompijpje altijd alleen vast bij het gedeelte met rubber omdat de 
metalen onderdelen zeer heet worden. U kunt u eraan verbranden.

▲■ NA DE ESPRESSOBEREIDING

 – Verwijder de filterhouder uit de brouwkop. Draai daarvoor de hendel van de 
filterhouder naar links totdat deze loskomt van de houder.

 – Verwijder het koffiedik uit de filterhouder door hem 180 graden te draaien. Gooi 
het koffiedik weg met het huishoudelijk afval en niet in de afvoer gieten want dit 
kan de rioolbuizen verstoppen.

 – Spoel het filterelement en de filterhouder met heet water. Veeg de filterhouder 
en het filterelement schoon met een droge doek.

 – Druk op de toets  en houd de toets ingedrukt. Laat 30 seconden heet water 
door de brouwgroep lopen zodat het apparaat wordt gespoeld. Laat vervolgens 
de toets los.

 – Plaats de filterhouder terug in de brouwkop.

▲▲ TIPS EN TRUCS

 – Gebruik vers gebrande koffiebonen (bijv. 100% arabicabonen), voorzien van een 
"geroosterd op datum" en gebruik de koffiebonen binnen 2 weken.

 – Het beste is om de koffie te malen net voor het bereiden van de espresso omdat 
gemalen koffie helaas snel zijn smaak verliest.

 – Bewaar de koffiebonen op een koele, donkere plaats, het liefst in een luchtdichte, 
droge voorraaddoos. Een vacuümverpakking is perfect.

 – Koop koffiebonen in kleine verpakkingen om de bewaartijd te verkorten en houd 
altijd slechts een voorraad voor één week.

▲▲ FIJNINSTELLINGEN IN HET  
UITGEBREIDE MENU UITVOEREN

Ga als volgt te werk om het uitgebreide menu te openen:
Zit de stekker van het apparaat in het stopcontact, maar is het apparaat niet inge-
schakeld, druk dan eerst op de toets  en houdt u hem ingedrukt terwijl u gelijk-
tijdig op de POWER-knop drukt. "rSEt" wordt op het display weergegeven.

POWER

POWER

1. Schakel de machine uit

2. Eerst op de toets =, 
 dan op de POWER-knop
 drukken en ingedrukt 
 houden

▲■ DE STANDAARDINSTELLINGEN RESETTEN:

Af fabriek heeft de Solis Barista Triple Heat de volgende standaardinstellingen:

1. Extractietemperatuur 93 °C 5. Automatische start OFF (uit)
2. Voorbrouwduur Pr07 6. Geluid LO (laag)
3. Voorbrouwvermogen PP60 7. Waterhardheid 3
4. Stoomtemperatuur 135 °C 8. Extractieduur 30 / 30 sec.
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▲■ STOOMTEMPERATUUR WIJZIGEN (STEA)

U kunt de stoomtemperatuur wijzigen en daarmee de stoomdruk controleren.
Selecteer een lage stoomtemperatuur wanneer u weinig melk moet opschuimen of 
voor meer controle over het opschuimproces. Wilt u daarentegen veel melk opschui-
men, dan moet u de stoomtemperatuur verhogen.
Ga als volgt te werk: 
Open het uitgebreide menu, "rSEt" wordt weergegeven. Druk meerdere keren op 
de toets ▲ tot u bij de instelling "StEA" bent. Druk vervolgens op de toets MENU. 
Stel met de pijltjestoets ▲▲of ▼ de gewenste temperatuur in. 
Druk op de toets MENU om de instelling op te slaan. Met een pieptoon geeft het 
apparaat aan dat de instelling is opgeslagen. De standaardinstelling van de stoom-
temperatuur is 135 °C.

▲■ HET VOLUME VAN HET APPARAAT INSTELLEN (SND)

Met de instelling "Snd" kunt u het volume van de pieptonen instellen.
HI voor hoogste volume
LO voor laagste volume
OFF pieptonen uitgeschakeld 
Open het uitgebreide menu, "rSEt" wordt weergegeven. Druk meerdere keren op 
de toets ▲ tot u bij de instelling "Snd" bent. Druk vervolgens op de toets MENU.
Stel met de pijltjestoets ▲▲of ▼ het gewenste volume in (HI, LO of OFF). Druk op 
de toets MENU om de instelling op te slaan. Met een pieptoon geeft het apparaat 
aan dat de instelling is opgeslagen. De standaardinstelling is LO.

Om de basisinstellingen te resetten, moet u eerst zoals eerder beschreven het uit-
gebreide menu openen. "rSEt" wordt op het display weergegeven. Druk nu op de 
toets MENU om de basisinstellingen te resetten. U hoort drie geluidssignalen om 
de reset te bevestigen.

Het apparaat vraagt u nu om de waterhardheid in te stellen, "Hrd3" licht op. Met 
de pijltjestoets ▲ of▲▼ kunt u de waterhardheid selecteren en door de MENU-knop 
of EXIT-toets in te drukken bevestigt u uw selectie of de vooraf ingestelde water-
hardheidwaarde 3 om naar de stand-bymodus terug te keren.

▲■ TEMPERATUUREENHEID WIJZIGEN (SET)

De temperatuureenheid wordt op het display naast "SEt" weergegeven. De stan-
daardinstelling is °C. Open het uitgebreide menu, "rSEt" wordt weergegeven. Druk 
meerdere keren op de toets ▲ tot u bij de instelling "SEt" bent. Druk vervolgens op 
de toets MENU en pijltjestoets ▲▲of ▼, om de gewenste temperatuureenheid in te 
stellen. U heeft de keuze uit Fahrenheit "°F" ▲ en Celsius "°C" ▼. Druk op de toets 
MENU om de instelling op te slaan. U hoort een piepgeluid waarmee de instelling 
wordt bevestigd. 
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We raden u aan om een instelling tussen 5 tot 15 seconden in te stellen voor de 
optimale voorbrouwduur. De standaardinstelling bedraagt 7 seconden.
Druk op de toets EXIT om de instelling te bevestigen en terug te keren naar de 
stand-bymodus.

Voorbrouwvermogen (PP60)
Het display toont het actuele voorbrouwvermogen. Met de pijltjestoets ▲ of ▼ kunt 
u de het vermogen wijzigen.

Wij raden voor een optimaal vermogen een bereik aan tussen 55 en 65. De stan-
daardinstelling bedraagt 60. Druk op de toets EXIT om de instelling te bevestigen 
en terug te keren naar de stand-bymodus.

▲■ ALARMMELDINGEN

Bij het inschakelen knippert het controlelampje bij stoom 
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld wanneer de stoomhendel STEAM (L) in 
de stand OPEN staat en het controlelampje  knippert.
Zet de stoomhendel STEAM eerst in de stand CLOSED zodat de machine kan wor-
den ingeschakeld.

Bij het inschakelen knippert het controlelampje bij heet water 
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld wanneer de heetwaterdraaiknop HOT 
WATER (B) in de stand OPEN staat en het controlelampje  knippert.
Draai de draaiknop HOT WATER eerst in de stand CLOSED zodat het apparaat kan 
worden ingeschakeld.

Het controlelampje van heet water  knippert
Het controlelampje  van de heetwaterfunctie knippert wanneer de functie langer 
dan 1 minuut is geactiveerd. Zet vervolgens de draaiknop HOT WATER in de stand 
CLOSED zodat het apparaat terugkeert naar de stand-bymodus.

▲■ HOEVEELHEIDSCONTROLE (VOL)

Selecteer deze functie om de duur of hoeveelheid (omvang) van de espressobereiding 
in te stellen. 
Open het uitgebreide menu, "rSEt" wordt weergegeven. Druk meerdere keren op 
de toets ▲ tot u bij de instelling "vOL" bent. 
Druk op de toets MENU, “SEt" wordt weergegeven.
Selecteer FLo (hoeveelheidgebonden brouwduur) met de pijltjestoets ▲ of SEc (tij-
delijke brouwduur) met de pijltjestoets ▼. Druk op de toets MENU om de instelling 
op te slaan. Met een pieptoon geeft het apparaat aan dat de instelling is opgeslagen. 

Aanwijzing:
Bij de instelling SEc kan de espressohoeveelheid sterk variëren naargelang de geselec-
teerde maling van de koffie. De bereidingsduur is ingesteld op een altijd gelijkblijvend 
aantal seconden.
Bij de instelling FLo is de espressohoeveelheid vrij constant ongeacht de gebruikte 
maling. De bereidingsduur is ingesteld op een ongeveer gelijkblijvende hoeveelheid.

▲■ LAGEDRUKVOORBROUWFUNCTIE PROGRAMMEREN

U kunt de duur of het vermogen van de voorbrouwfunctie programmeren. Staat 
het apparaat in de stand-bymodus, dan kunt u door gelijktijdig indrukken van de 
beide pijltjestoetsen ▲ ▼ het voorbrouwprogramma openen. Met de toets MENU 
kunt u tussen de voorbrouwduur en het voorbrouwvermogen schakelen.

Voorbrouwduur (Pr07)
Het display toont de actuele voorbrouwduur. Met de pijltjestoets ▲ of ▼ kunt u de 
tijd wijzigen.
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▲▲ REINIGING EN ONDERHOUD

▲■ REINIGEN NA IEDERE ESPRESSOBEREIDING

1. 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Klop de koffie los.
2. Spoel het filterelement en de filterhouder met heet water.
3. Veeg het filterelement en de filterhouder schoon met een droge doek.
4. Druk op de toets  en houd de toets ingedrukt. Laat 30 seconden heet water 

door de brouwgroep lopen om het apparaat te spoelen. Laat vervolgens de toets 
los.

5. Plaats de filterhouder daarna terug in de brouwkop.

▲■ DAGELIJKSE SCHOONMAAK 

1. 

➊ ➋

Reinig en spoel de filterhouder en de gebruikte filterelementen grondig onder 
stromend water.  
Leeg de lekbak en vul het waterreservoir bij met schoon water. 
Daarbij mag de MAX-markering niet worden overschreden.

2. Leg de rubberen afdichting in het filterelement voor 1 kopje. Plaats het filterele-
ment in de filterhouder en zet de filterhouder op de brouwgroep.  
Druk op de toets  om de druk in het filterelement op te bouwen. Herhaal deze 
procedure meerdere keren om alle koffieresten in het apparaat of de espressowa-
terkanalen van het filterelement en de filterhouder te verwijderen.

FILL TANK licht op het display op
Het apparaat detecteert een te laag waterniveau in het waterreservoir. Op het display 
wordt FILL TANK weergegeven. 

Verschijnt FILL TANK op het display, dan moet u koud leidingwater via de bovenste 
dekselopening in het waterreservoir tot de melding op het display verdwijnt en het 
apparaat terugkeert naar de stand-bymodus. Nooit tot boven de MAX-markering 
vullen.

CLEAN ME! licht op het display op
Het apparaat detecteert wanneer er 200 espresso's sinds de laatste reinigingscyclus 
werden gezet.
Bij de eerstvolgende inschakeling van het apparaat verschijnt de tekst CLEAN ME! 
op het display.

Volg de instructies in hoofdstuk "Reinigingscyclus uitvoeren" op pagina 42 om het 
apparaat te reinigen.

NEW FILTER licht op het display op
Het apparaat detecteert wanneer het waterfilter in het waterreservoir moet worden 
vervangen. Op het display verschijnt NEW FILTER. Vervang het waterfilter zoals 
beschreven op pagina 14.

De frequentie van de filtervervanging is afhankelijk van de instelling van de wa-
terhardheid (Hrd1 tot Hrd5), maar moet minstens na 3 maanden of 40 liter water 
worden uitgevoerd.
Informatie hierover vindt u op pagina 15 van deze gebruiksaanwijzing.
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▲■ REINIGING VAN HET STOOMPIJPJE

each usefrom wand after texturing

➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Het stoompijpje moet gereinigd worden na elk keer melk opschuimen. 

Ga als volgt te werk:

1. Richt het stoompijpje boven de lekbak en draai de stoomhendel in de stand 
OPEN. Verwijder eventuele melkresten in de stoompijp door er wat stoom door 
te laten lopen.   
Draai de stoomhendel in de stand CLOSED. Schakel de machine uit met de  
POWER-toets en laat het apparaat afkoelen.

2. Maak het stoompijpje aan de buitenkant schoon met een vochtige doek. 

3. Als het stoompijpje verstopt is, steekt u de stift van het reinigingsinstrument in de 
opening van het mondstuk.

4. Als het stoompijpje verstopt blijft, kunt u het uiteinde van het pijpje met de moer-
sleutel in het midden van het reinigingsgereedschap losdraaien.

5. Leg het uiteinde in een glas met heet water en probeer vervolgens de verstopping 
opnieuw te verwijderen met de stift van het reinigingsgereedschap.  
Draai het uiteinde weer op het stoompijpje en zet het vast met de moersleu-
telhraubenschlüssel.

▲■ REINIGINGSCYCLUS UITVOEREN

Bij regelmatig gebruik worden koffieresten en olie afgezet in het apparaat die het 
brouwproces kunnen beïnvloeden. Daarom moet u na 200 espresso's een reini-
gingscylus uitvoeren, ofwel, telkens nadat de melding "CLEAN ME!" op het display 
verschijnt.

Ga als volgt te werk:

 – Leeg de lekbak en plaats hem terug in het apparaat. Vul het waterreservoir tot 
aan de MAX-markering.

1. Plaats de rubberen afdichting in het filterelement (voor één of twee kopjes) en het 
filterelement in de filterhouder.

2. Doe een SOLITABS-reinigingstablet (zonder spons) in het filterelement, op de 
rubberen afdichting.

3. Draai en bevestig de filterhouder in de brouwkop.

4. Druk net zo vaak op de toets MENU tot de tekst CLEAN CYCLE knippert en PUSH 
op het display wordt weergegeven. 

5. Om de reinigingscyclus te starten, drukt u op de toets MANUAL.

6. De tekst CLEAN CYCLE knippert en op het display verschijnt een aftelling van 
370 seconden.

7. Zodra de aftelling de 0 bereikt, schakelt u het apparaat met de POWER-knop 
uit, verwijdert u de filterhouder en controleert u of de SOLITABS-tablet volledig is 
opgelost. Als dit niet het geval is, herhaalt u de stappen 3 tot 6 totdat de tablet 
volledig is opgelost. Als de SOLITABS-tablet is opgelost, spoelt u de filterhouder 
en het filterelement met warm water.

 – Ervaart u problemen bij het bereiden van espresso lees dan de suggesties in het 
hoofdstuk "Problemen oplossen".

 – De probleemoplossing vindt u op pagina 50–53.

 – De SOLITABS-reinigingstabletten zijn verkrijgbaar in speciaalzaken of bij Solis of 
Switzerland AG.  
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890,  
e-mail: info.ch@solis.com of www.solis.ch   
(verzending alleen binnen Zwitserland)
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▲■ REINIGEN VAN DE LEKBAK

Voor het reinigen van de lekbak moet het apparaat worden uitgeschakeld 
en de stekker uit het stopcontact zijn getrokken.
Verwijder, ledig en reinig de lekbak regelmatig, in ieder geval als EMPTY ME bij de 
lekbak verschijnt.
Verwijder het lekrooster uit de lade. Reinig de lekbak en het rooster met warm af-
waswater. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes. Spoel 
het bakje en het rooster met schoon water na en droog alles goed af. 
Let op: geen delen van de espressomachine kunnen in de vaatwasser worden 
gereinigd!
Plaats het lekbakje weer terug en leg het rooster op de lekbak.

▲■ REINIGEN VAN HET ACCESSOIREBAKJE

Het accessoirebakje dat zich achter de lekbak bevindt, kan worden verwijderd als de 
lekbak is verwijderd. Reinig het accessoirebakje met warm afwaswater en gebruik 
geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes. Droog het accessoirebakje 
vervolgens goed af, voordat u het terugplaatst.

Waarschuwing: Let er bij alle schoonmaakwerkzaamheden op dat noch het 
snoer, noch de stekker of het apparaat worden ondergedompeld in water of 
andere vloeistoffen.
Let op: geen delen van de espressomachine kunnen in de vaatwasser worden 
gereinigd!

▲■ OPSLAG VAN DE SOLIS BARISTA TRIPLE HEAT

Draai de stoomhendel en de heetwaterdraaiknop in de stand CLOSED en schakel 
het apparaat uit met de POWER-knop. Trek het netsnoer uit het stopcontact. Berg 
alle accessoires op. 
Berg het afgekoelde, gereinigde, geleegde en volledig droge apparaat rechtopstaand 
op, bij voorkeur in de originele verpakking. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.

▲■ REINIGING VAN DE FILTERELEMENTEN  
EN DE FILTERHOUDER

De filterelementen en de filterhouder moeten na elk gebruik worden geledigd en 
onder stromend heet water worden gespoeld zodat alle koffieresten worden verwij-
derd. Draai de filterhouder met leeg filterelement in de brouwkop en laat heet water 
doorlopen door gedurende 30 seconden de toets  in te drukken.
Zijn de gaatjes in de filterelementen verstopt, dan lost u een SOLITABS-reinigings-
tablet op in een glas met heet water en legt u het filterelement en de filterhouder 
gedurende ong. 20 minuten in de oplossing. Vervolgens spoelt u de filterelementen 
en de filterhouder zorgvuldig onder schoon water en maakt u ze goed droog. Met 
de fijne naald onder de kap van het reinigingsgereedschap kunt u de fijne gaatjes in 
het filterelement doorprikken.

▲■ REINIGING VAN DE BROUWKNOP

De brouwkop en de brouwkopzeef moeten dagelijks met een vochtige doek worden 
gereinigd om alle koffieresten te verwijderen. We raden u aan om regelmatig heet 
water door de brouwgroep en geplaatste filterhouder met leeg filterelement te laten 
lopen. Druk hiervoor gedurende 30 seconden op de toets  of  en laat heet 
water onder druk doorlopen (Zie pagina 26 "De brouwgroep spoelen").

▲■ RETOURSPOELEN MET SCHOON WATER

1. Leg de rubberen afdichting in het filterelement voor 1 kopje. Plaats het filterele-
ment in de filterhouder en zet de filterhouder op de brouwgroep.

2. Druk op de toets  om de druk in het filterelement op te bouwen.
3. Herhaal deze procedure meerdere keren om alle koffieresten in het apparaat of 

de espressowaterkanalen van het filterelement en de filterhouder te verwijderen.

▲■ REINIGING VAN DE BEHUIZING EN HET KOPJESPLATEAU

Voor het reinigen van de behuizing moet het apparaat worden uitgeschakeld en de 
stekker uit het stopcontact zijn getrokken.
Reinig de behuizing en het kopjesplateau met een zachte, vochtige doek en droog 
daarna af met een droge doek. 
Gebruik geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen, schuursponsjes of kras-
sende doekjes. Hierdoor kan het oppervlak beschadigen.
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1. Ontkalking voorbereiden

a) Verwijder de lekbak, maak hem leeg en plaats hem terug in het apparaat.
b) Schakel de machine uit en laat het gedurende minstens 1 uur afkoelen. Druk bij 

uitgeschakeld apparaat op de toets  en houd hem ingedrukt. Druk vervol-
gens gedurende 3 seconden op de POWER-knop. De melding "rSEt"verschijnt 
op het display.

c) Druk de pijltjestoets ▲ in tot de melding "dESC" ("Descaling") op het display ver-
schijnt. Druk vervolgens op de toets MENU om de ontkalkingsmodus te activeren.

2. Boilers leegmaken

a) Verwijder de zwarte siliconeafdekking rechtsonder op de voorzijde van het appa-
raat die met de opschrift DESCALE ACCESS is aangeduid. Leg een doek over de 
lekbak zodat er geen stoom kan ontsnappen. 

VERWIJDER
DE AFDEKKING

b) Gebruik een platte schroevendraaier om de rechterschroef linksom open te 
draaien tot het ventiel compleet is geopend. Bij het openen van het ventiel kan 
stoom ontsnappen. Het water dient uitsluitend in de lekbak te stromen.

▲▲ ONTKALKEN

Hard water kan bij regelmatig gebruik van de machine leiden tot kalkafzettingen in 
en op vele functionele delen van de machine. Daardoor worden de doorstroom en 
de prestaties van de machine verminderd en wordt de kwaliteit van de koffie be-
invloed. We raden u daarom aan om de machine (afhankelijk van de hardheid van 
het water, maar minstens om de 1–2 maanden) te ontkalken met een oplossing van 
water en het ontkalkingsmiddel SOLIPOL® special wanneer de melding DE-SCALE! 
op het display verschijnt. Volg de instructies voor het ontkalken. Wordt de machine 
te weinig of te laat ontkalkt, dan gaat dit ten koste van de koffiekwaliteit en kan ook 
de machine permanent beschadigd raken. Het verwijderen van dergelijke defecten 
als gevolg van te laat ontkalken valt niet onder de garantie en brengt kosten mee.  
Aanwijzing: we adviseren alleen SOLIPOL® special te gebruiken als ontkal-
kingsmiddel en wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die is ver-
oorzaakt door het gebruik van andere ontkalkingsmiddelen.
Let op: als het ontkalkingsmiddel – zelfs in verdunde vorm – op de behuizing 
spat of druppelt, veeg het dan onmiddellijk af om schade aan het oppervlak 
van het apparaat te voorkomen.

Zodra deze melding op het display verschijnt, moet een ontkalking worden uitge-
voerd!
Aanwijzing: reken ong. 1,5 uur voor het volledige ontkalkingsproces en volg deze 
instructies. 
Heeft u de machine juist gebruikt, schakel dan de machine uit en laat ze ge-
durende een uur afkoelen alvorens de ontkalking uit te voeren.

Waarschuwing: Dompel het snoer, de stekker of het apparaat nooit onder in water 
of een andere vloeistof.



4948

a) Leg een doek over de lekbak zodat er geen stoom kan ontsnappen.

b) Leeg de boilers zoals beschreven in stappen 2b en 2c.

c) Verwijder en leeg de lekbak. Wees voorzichtig, de lekbak of het water in de lekbak 
kunnen heet zijn. Plaats de lekbak terug in het apparaat.

d) Verwijder en leeg het waterreservoir. Spoel het waterreservoir met schoon kraan-
water, plaats het waterfilter weer terug en vul het waterreservoir weer met schoon 
kraanwater tot de MAX-markering. Plaats vervolgens het waterreservoir weer in 
het apparaat en vergrendel het. Heeft u een nieuw waterfilter? Wacht dan weer 
minimaal 5 minuten tot het zich heeft volgezogen met water.

Aanwijzing: veeg gemorste ontkalkingsoplossing onmiddellijk van de behuizing 
weg, omdat het middel het oppervlak kan beschadigen.

4. Boilers spoelen
Druk op de toets  om door te gaan.
Gedurende dit proces verschijnt de aftellingsteller opnieuw op het display (20 mi-
nuten). 

Gedurende deze tijd worden de boilers met schoon water gevuld en verwarmd. Door 
op  te drukken kunt u op elk moment naar de volgende stap gaan.

a) Leg een doek over de lekbak zodat er geen stoom kan ontsnappen.

b) Leeg de boilers zoals beschreven in stappen 2b en 2c.

c) Verwijder en leeg de lekbak en plaats hem terug in het apparaat.

d) Verwijder en leeg het waterreservoir, spoel hem met schoon leidingwater en vul 
het opnieuw tot aan de MAX-markering met schoon leidingwater. Zet vervolgens 
het waterreservoir in het apparaat en vergrendel het.

5. Punt 4 herhalen om de boilers opnieuw te spoelen
We raden u aan om de boilers een tweede keer te spoelen zodat eventueel nog 
achtergebleven resten van de ontkalkingsoplossing worden verwijderd. 
Na het voltooien van de ontkalkingsfase drukt u op de POWER-knop om de ontkal-
kingsmodus af te sluiten. De ontkalking is nu voltooid en uw apparaat is opnieuw 
gebruiksklaar. Vul het waterreservoir opnieuw met schoon leidingwater.

Aanwijzing: stroomt er geen water in de lekbak, druk dan gedurende 3 seconden 
op de toets  zodat er water uit de boiler stroomt.
Zodra het water er volledig is uitgelopen, draait u de schroef rechtsom dicht met de 
schroevendraaier. Draai de schroef niet te hard aan om het ventiel niet te bescha-
digen.

c) Herhaal handeling b) voor de linkerschroef.

d) Verwijder en leeg de lekbak. Wees voorzichtig, de lekbak of het water in de lekbak 
kunnen heet zijn. Plaats de lekbak terug in het apparaat.

e) Haal het waterreservoir uit het apparaat, leeg het en haal het waterfilter eruit.

f) Vul het waterreservoir tot aan de MAX-markering met het mengsel van SOLIPOL® 
special vloeibaar ontkalkingsmiddel en water (SOLIPOL® special in de verhouding 
1:1 met water verdund). Zet vervolgens het waterreservoir in het apparaat en 
vergrendel het.

Let op: als het ontkalkingsmiddel – zelfs in verdunde vorm – op de behuizing spat 
of druppelt, veeg het dan onmiddellijk af om schade aan het oppervlak van het 
apparaat te voorkomen.

3. Ontkalking starten
Druk op de toets  om de ontkalking te starten.
Het apparaat vult de boiler met ontkalkingsoplossing en bouwt de temperatuur op. 
Gedurend dit proces kan er water uit de brouwkop stromen. Wacht tot de aftelling-
steller op het display op 0 staat. Dat duurt ongeveer 20 minuten. Gedurende deze 
tijd kan de ontkalkingsoplossing inwerken op kalkafzettingen en ze oplossen. U 
kunt echter al eerder naar de volgende stap gaan door op de toets  te drukken.



5150

Probleem Mogelijke oor-
zaak

Oplossing

De machine is 
ingeschakeld, 
maar werkt niet.

Schakel de machine uit. Wacht 60 minuten en 
schakel de machine opnieuw in. Wanneer dit 
niet helpt, neemt u contact op met het servi-
cepunt van Solis.

Er ontsnapt 
stoom uit de 
brouwkop.

Schakel de machine uit. Wacht 60 minuten en 
schakel de machine opnieuw in. Wanneer dit 
niet helpt, neemt u contact op met het servi-
cepunt van Solis.

Er komen alleen 
maar druppels 
koffie uit de fil-
terhouder.

Koffie is te fijn gema-
len.
Te veel koffie in het 
filterelement.
Het filterelement is 
verstopt.

Maal de koffiebonen op een grotere maal-
graad.
Verlaag de dosering en gebruik het doseerin-
strument RAZOR.
Gebruik de fijne naald uit het reinigingsge-
reedschap om de gaten te reinigen. Wanneer 
dit niet helpt, lost u een SOLITABS-reinigings-
tablet op in een glas met heet water en legt 
u het filterelement en de filterhouder gedu-
rende ong. 20 minuten in de reinigingsoplos-
sing. Vervolgens grondig spoelen en drogen.

Koffie loopt te 
snel door 
en / of 
op de drukmeter 
wordt de druk 
van 9 bar niet 
bereikt.

Koffie is te grof 
gemalen.
Te weinig koffie in 
het filterelement. 

De koffie is onvol-
doende aangedrukt.

Maal de koffiebonen op een fijnere maal-
graad.
Verhoog de dosering en gebruik het doseer-
instrument RAZOR om na het aandrukken 
overtollige koffie af te schrapen.
Oefen een uniforme druk uit van 15–20 kg 
bij het aandrukken.
Bieden de bovengenoemde oplossingen geen 
uitkomst, test dan uw machine. Plaats een 
leeg DUAL WALL (dubbelwandig) filterele-
ment in de filterhouder (ongeacht voor 1 of 
2 kopjes). Druk op de toets MANUAL. Geeft 
de wijzer van de drukmeter meer dan 5 bar 
aan, dan is de machine in orde. Zorg altijd 
dat u de juiste hoeveelheid koffie gebruikt, 
het doseerinstrument RAZOR helpt u daarbij. 
Ligt het niet aan de dosering, probeer dan 
een fijnere maling. Geeft de wijzer van de 
drukmeter minder dan 5 bar aan, neem dan 
contact op met het Solis-servicepunt.

▲▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem Mogelijke oor-
zaak

Oplossing

Het controle-
lampje  voor 
heet water 
knippert als de 
machine aan-
staat.

De draaiknop heet 
water staat op de 
stand OPEN.

Draai de draaiknop in de stand CLOSED.

Het controle-
lampje  voor 
stoom knippert 
als de machine 
aanstaat.

De stoomhendel staat 
op de stand OPEN.

Zet de stoomhendel in de stand CLOSED.

Er komt geen 
water uit de 
brouwkop.

De machine heeft de 
bedrijfstemperatuur 
nog niet bereikt. 

Het waterreservoir is 
leeg.
Het waterreservoir is 
niet correct tot aan 
de aanslag geplaatst 
en vergrendeld.

Wacht tot de bedrijfstemperatuur is bereikt. 
Dit herkent u doordat de randen van de toets 
POWER niet meer knipperen, maar aanblij-
ven.
Vul het waterreservoir met schoon, koud 
leidingwater.
Schuif het waterreservoir tot tegen de aan-
slag en draai de handgreep naar beneden.

Op het display 
verschijnt FILL 
TANK, ofwel, het 
waterreservoir 
is vol.

Het waterreservoir is 
niet correct tot aan 
de aanslag geplaatst 
en vergrendeld.

Schuif het waterreservoir tot tegen de aan-
slag en draai de handgreep naar beneden.

Er wordt geen 
stoom of heet 
water geprodu-
ceerd.

De machine staat niet 
aan.

Controleer of de stekker in het stopcontact zit 
en de POWER-knop is ingedrukt.

Er wordt geen 
heet water 
geproduceerd.

Het waterreservoir is 
leeg.

Vul het waterreservoir met schoon, koud 
leidingwater.

Er wordt geen 
stoom geprodu-
ceerd.

Het stoompijpje is 
geblokkeerd of ver-
stopt.

Gebruik de naald uit het reinigingsgereed-
schap om de kop schoon te maken. Als dit 
niet helpt, gebruikt u het middelste gat van 
het reinigingsgereedschap om de kop los te 
schroeven en legt u hem in heet water.
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Probleem Mogelijke oor-
zaak

Oplossing

Er blijft koffie 
aan de brouw-
kopzeef plakken.

Dat is normaal en gebeurd herhaaldelijk. De functie "Droge filter-
koek" genereert een licht vacuüm aan de bovenkant van de filterkoek 
die achterblijft in de brouwkopzeef in plaats van in het filterelement.

De pomp loopt 
door / 
De stoom is erg 
vochtig / 
De heetwateruit-
voer lekt.

U heeft gedestilleerd 
of mineraalwater 
gebruikt dat de wer-
king van de machine 
negatief beïnvloedt.

We raden u aan om altijd koud, lichtgefilterd 
water te gebruiken. Het is niet raadzaam 
om water met weinig of geen mineralen te 
gebruiken, zoals gedestilleerd water. Neem 
contact op met het Solis-servicepunt als dit 
niet helpt, ondanks het gebruik van leiding-
water.

▲▲ KOFFIEVARIATIES
CAPPUCCINO

Een espresso met opgeschuimde melk en een kleine hoeveelheid fijne 
chocolade.

ESPRESSO

Intensieve en aromatische koffie, ook bekend als "kleine zwarte kof-
fie", wordt in een klein kopje of klein glas geserveerd.

LATTE

Een latte is een espresso met uitgeschonken opgeschuimde melk en 
een extra kraag van ong. 1 cm schuim.

ESPRESSO MACCHIATO

Een espresso met een kraag melkschuim. 

LUNGO

Eerst heet water in het kopje doen en vervolgens een espresso om de 
crème te behouden.

RISTRETTO

Is een zeer korte espresso (ong. 15 ml) met extra veel aroma en nas-
maak.

Probleem Mogelijke oor-
zaak

Oplossing

De koffie is koud. De kopjes zijn niet 
voorverwarmd. 

De melk is niet warm 
genoeg (voor cappuc-
cino of latte).

Spoel de kopjes onder de heetwateruitvoer 
met heet water en verwarm de kopjes op het 
kopjesplateau.
Houd de melk zolang onder het stoompijpje 
tot de onderkant van het melkkannetje zo 
heet is dat u het niet meer kunt vastpakken.

Geen crème. De koffiebonen zijn 
niet vers.
U heeft enkelwandige 
filterelementen samen 
met voorgemalen 
koffie gebruikt.

Koop vers geroosterde koffiebonen en maal 
verse koffie wanneer u koffie gaat zetten.
Gebruik altijd dubbelwandige filterelementen 
(DUAL WALL) wanneer u voorgemalen koffie 
gebruikt.

De koffie loopt 
langs de filter-
houder omlaag 
en / of 
tijdens hetmaken 
van de espresso 
komt de filter-
houder los uit de 
brouwkop.

De filterhouder is niet 
goed in de brouw-
groep geplaatst.  
 

Er zitten koffieresten 
aan de rand van het 
filterelement.
De rand van het 
filterelement is nat 
of de onderkant van 
de filterhouder is nat. 
Natte oppervlakken 
verlagen de vereiste 
wrijving om de filter-
houder op zijn plaats 
te houden tijdens de 
extractie onder druk.
Te veel koffie in het 
filterelement.

Vergewis u ervan dat de filterhouder tot aan 
de aanslag omlaag naar rechts is gedraaid tot 
de handgreep in het midden staat. Als u de 
handgreep over het midden draait, raakt de 
siliconedichting niet beschadigd.
Koffieresten van de rand van het filterelement 
verwijderen zodat een goede plaatsing in de 
brouwkop mogelijk is.
Vergewis u ervan dat het filterelement en de 
filterhouder droog zijn alvorens het filter met 
koffie te vullen en op de brouwkop te zetten. 
 
 
 
 
 
 

Gebruik het doseerinstrument RAZOR nadat 
u de koffie heeft aangedrukt.

De automatische 
starttijd kan niet 
worden inge-
steld.

De actuele tijd werd 
niet ingesteld.

Stel altijd eerst de actuele tijd in.

Op het display 
verschijnen de 
foutmeldingen 
E1, E2 of E3.

Er is een fout opge-
treden die niet door 
de gebruiker kan 
worden verholpen.

Neem contact op met een Solis-servicepunt.
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▲▲ VERWIJDERING

EU 2002/96/EC

Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn 
2002/96/EC
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden 
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij 
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt 
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische 
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid 
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor 
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking 
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen 
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.

Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en 
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.

  

 
 

091 802 90 10

Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.

Solis of Switzerland AG

Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland  
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99 
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

▲▲ KOFFIE EN VERBRUIKSARTIKELEN

Voor uw Solis Barista Triple Heat-machine zijn de volgende accessoires, koffie en 
verbruiksartikelen verkrijgbaar:

Art.-nr. 700.81 Waterfilter

Art.-nr. 993.02 SOLITABS-reinigingstabletten (10 stuks)

Art.-nr. 703.02 SOLIPOL® special ontkalkingsmiddel (1,0 liter)

Art.-nr. 978.40 Solis uitklopbakje

Art.-nr. 960.89 Solis Caffissima koffiemolen (met Zwitserse stekker)

Art.-nr. 960.90 Solis Caffissima koffiemolen (met SCHUKO-stekker)

Art.-nr. 960.91 Solis Caffissima IQ Digital koffiemolen (met Zwitserse stekker)

Art.-nr. 960.92 Solis Caffissima IQ Digital koffiemolen (met SCHUKO-stekker)

Art.-nr. 992.00 Solis De Luxe koffiebonen (pak à 500 g)

Art.-nr. 992.04 Solis Exclusif koffiebonen (pak à 500 g)

Art.-nr. 992.60 Solis Crema koffiebonen (pak à 500 g)

U krijgt de accessoires en de verbruiksartikelen voor uw  
Solis Barista Triple Heat-machine bij de betere vakhandel of bij  
Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890, e-mail: info.ch@solis.com  
of www.solis.ch (verzending alleen binnen Zwitserland)

▲▲ TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. BES920, type 1011
Productbeschrijving Espressomachine
Spanning / frequentie 220–240 V~ / 50 / 60 Hz
Vermogen 1800–2200 Watt
Afmeting ca. 41@38@37 cm (lengte@hoogte@diepte)
Gewicht ca. 13,2 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.




