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English

Machine overview
1 On/off button
2 Ristretto button
3 Espresso button
4 Lungo button
5 Water tank lid
6 Water tank
7 Mains cord with plug
8 Used capsule drawer
9 Waste water drawer
10 Lower drip tray
11 Drip tray
12 Cup platform
13 Coffee outlets
14 Coffee dispensing spout cap
15 Capsule compartment
16 Lever

Introduction 
Welcome to the L'OR Barista world! The L'OR Barista coffee system is the
only capsule coffee system that allows you to brew two cups of coffee at the
same time thanks to a coffee dispensing spout with double outlet.

The new and exclusive L'OR Barista double-shot coffee capsules allow you
to brew two cups of coffee or a double shot of coffee.

The L'OR Barista coffee machine is also compatible with the L'OR Espresso
single-shot coffee capsules. Thanks to the Dual Capsule Recognition
technology, the machine automatically recognizes the capsule size and
adapts the volume accordingly. All you need to do is press the button for
the type of coffee you desire.

Capsule compatibility
The L'OR Barista coffee machine has been designed to work with L’OR
Espresso single-shot capsules and L’OR Barista double-shot capsules, as
well as with Nespresso* capsules and aluminum capsules from coffee
brands produced by Jacobs Douwe Egberts, such as Douwe Egberts,
JACOBS, Jacqmotte, Jacques Vabre, Grand Mère, L'OR, Marcilla, Moccona,
Saimaza and Senseo.

*brand of a third party not connected to JACOBS DOUWE EGBERTS and / or
PHILIPS

Preparing for use
Before first use, remove all packaging materials from the machine. 

When you use the machine for the first time or if you have not used it for 1
day or longer, perform the following steps:
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1 Remove the water tank from the machine.

2 Rinse and fill the water tank under the tap. Place the water tank back
onto the machine.

3 Place a bowl under the coffee dispensing spout. Do not insert a capsule
and make sure that the lever is closed.

25 sec

°C

4 Press the on/off button to switch on the machine.
- The on/off button flashes slowly to indicate that the machine is

heating up.

5 When all buttons light up continuously, press the lungo button.
- Water flows from the coffee dispensing spout.

Note: When the internal water circuit is empty, the machine produces a
humming sound. When the machine dispenses water, it produces a less
loud humming sound. This is normal.

6 The machine is ready when all buttons light up continuously.
7 Empty the drip tray and waste water drawer (see 'Cleaning the used

capsule drawer and waste water drawer').

The machine is now ready for use.
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Brewing coffee

Beverages and capsules
Capsules
L’OR aluminum capsules are available online at www.lorespresso.com and in
shops. You can choose from a variety of coffee capsules for different types
of coffee.

Beverages
Thanks to the Dual Capsule Recognition technology, the machine
automatically recognizes the capsule size and adapts the volume of your
drink accordingly. All you need to do is press the button for the type of
coffee you desire.

25 ml

Ristretto

2x 25 ml

50 ml

Double ristretto / Double shot of ristretto

40 ml

Espresso

2x 40 ml

80 ml

Double espresso / Double shot of espresso
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110 ml

Lungo

2x 110 ml

220 ml

Double lungo / Double shot of lungo

220 ml

Grand Café Filtre

Preparing coffee
1 Press the on/off button to switch on the machine. The on/off button

starts flashing to indicate that the machine is heating up.
2 For one coffee, place one cup under the coffee dispensing spout.

3 For two coffees, place two cups under the coffee dispensing spout.
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4 For a large coffee or Grand Café Filtre, remove the cup platform and the
drip tray, place the cup platform on the lower drip tray and place a large
cup or mug on the cup platform under the coffee dispensing spout.

5 Lift the lever.

6 Insert a capsule.
- For a single cup of coffee, insert a L'OR Espresso single-shot capsule.

- For two cups of coffee or one large coffee, insert a L'OR Barista
double-shot capsule.

7 Close the lever by pushing it down.

Warning: Do not insert a finger into the brew chamber when
closing the lever.
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8 When the on/off button stops flashing and all buttons light up
continuously, press the button for the type of coffee you desire.

Caution: Do not lift the lever until the brewing process has finished.
Brewing is finished when the lights stop flashing and no more coffee
comes out of the coffee dispensing spout.

Brewing Grand Café Filtre
1 Remove the seal completely from the capsule.

2 Lift the lever and insert the capsule.

3 Close the lever.

4 Remove the drip tray with the cup platform. Put the drip tray aside and
place the cup platform on the lower drip tray.
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5 Place a large cup or mug on the cup platform under the coffee
dispensing spout.

6 Press the lungo button to start the brewing process.

Adjusting the coffee quantity
Each coffee button has been programmed to brew coffee at its ideal setting.
Nevertheless, you can adapt the coffee quantity to your wishes, within a
range that ensures the best coffee quality.

L'OR Espresso single-shot
capsule

min standard max

Ristretto 20 ml 25 ml 40 ml

Espresso 30 ml 40 ml 50 ml

Lungo 85 ml 110 ml 135 ml

L'OR Barista double-shot
capsule

min standard max

Ristretto 40 ml 50 ml 60 ml

Espresso 60 ml 80 ml 100 ml

Lungo/Grand Café Filtre 170 ml 220 ml 270 ml

The coffee quantities for L'OR Espresso single-shot and L'OR Barista
double-shot capsules are adjusted separately:
1 Press the on/off button to switch on the machine.
2 Fill the water tank.
3 Insert a capsule and close the lever.

- If you want to adjust the quantity for L'OR single-shot espresso
capsules, insert a normal L'OR Espresso capsule.

- If you want to adjust the quantity for a L'OR Barista double-shot
capsule, insert a L'OR Barista capsule.
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4 Press and hold the button of the coffee whose quantity you want to
adjust for 3 seconds until the button flashes quickly. Then release the
button. The machine starts brewing coffee.

5 Press the same button again when the cup contains the desired quantity
of coffee.

Note: If you press the coffee button too early, the machine programs the
minimum quantity of coffee shown in the table above. If you do not press
the coffee button, the machine programs the maximum quantity of
coffee.

Resetting the coffee quantities
To reset the coffee quantities to their factory settings:
1 Press the on/off button to switch on the machine.
2 Wait until the machine has heated up and all buttons light up.
3 Press and hold the ristretto, espresso and lungo buttons simultaneously

until all buttons flash quickly to show that the machine has been reset to
factory settings.

Cleaning and maintenance

Cleaning the used capsule drawer and waste water drawer
Check the used capsule drawer and waste water drawer regularly.

Note: For optimal hygiene, pull up the lever after use to ensure the last used
capsule falls into used capsule drawer.

1 Pull the used capsule drawer and the waste water drawer out of the
machine.

2 Remove the drip tray from the lower drip tray and rinse the drip tray and
the cup tray under a warm tap. Do not clean these parts in the
dishwasher.

14 English



3 Remove the used capsule drawer by pulling it up and empty it.

Caution: Be careful when you remove the used capsule drawer.
Capsules are still hot immediately after brewing.

4 Rinse all parts under a warm tap. Dry all parts with a soft cloth. You can
also clean all these parts in the dishwasher.

5 Reinsert the used capsule drawer into the waste water drawer.
6 Insert the waste water drawer with the used capsule drawer into the

machine.
7 Place the drip tray back onto the lower drip tray. Place the cup platform

onto the drip tray.

Cleaning other parts of the machine
1 Clean the outside of the machine with a soft damp cloth.

Caution: Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or
aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the machine.

Warning: Do not insert a finger into the capsule compartment
to avoid injury. There is an invisible piercer inside.

2 Clean the front of the machine with a soft damp cloth and clean the two
parts of the coffee dispensing spout (the coffee outlets and the spout
cover) under a warm tap or in the dishwasher.

3 Clean the water tank by rinsing it under a warm tap. The water tank is not
dishwasher-proof.

Note: Rinse the water tank and fill it with fresh water every 24 hours.

Cleaning the coffee circuit
Clean the coffee circuit every week to ensure you get coffee with an
optimum quality and taste.
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1 Place a cup under the coffee dispensing spout.
2 Lift the lever to ensure the last used capsule falls into the used capsule

drawer.

3 Do not insert a new capsule and close the lever.

4 Press the lungo button.
5 Empty the cup after the machine has finished dispensing water.
6 Open the lever and repeat steps 3 to 5 to ensure proper cleaning of the

coffee circuit.

The machine is now ready for use.

Descaling

When to descale 
- Descale the machine when the ristretto and lungo button flash quickly a

few times after brewing. The descaling procedure takes up to 40 minutes
and consists of a descaling cycle and a rinsing cycle. Do not interrupt the
descaling procedure.

Why to descale 
Descaling is essential for the following reasons:
- It prolongs the life of your L'OR Barista coffee machine
- It ensures maximum cup volume
- It ensures maximum coffee temperature
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- The machine produces less sound during brewing
- It prevents malfunctioning

If the descaling procedure is not performed correctly, scale residue remains
behind in the machine. This causes scale to build up more quickly and may
cause permanent and irreparable damage to the machine.

Use the correct descaler 
Only citric acid-based descalers are suitable for descaling the L'OR Barista
machine. This type of descaler descales the machine without damaging it.
We advise you to use the dedicated L'OR Barista liquid descaler (CA6530). It
is available in bottles that contain liquid descaler for two descaling
procedures. You need half a bottle for one descaling procedure and can
store the other half for the next descaling procedure.

Descaling procedure
Note: If something goes wrong during the descaling procedure, e.g. because
you accidentally interrupt the descaling cycle, you have to restart the
descaling procedure from step 1.

1 Press the on/off button to switch on the machine.
2 Pour half a bottle of L'OR Barista liquid descaler (CA6530) into the water

tank.

3 Fill up the water tank with fresh tap water.

4 Make sure that there is no capsule in the capsule compartment.
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5 Close the lever.

1.5L

6 Place a bowl with a minimum capacity of 1.5 liters on the lower drip tray
under the coffee dispensing spout to collect the descaling solution.

7 Press the ristretto and lungo button briefly at the same time. 

8 The ristretto button starts to flash quickly. Press the ristretto button to
activate the descaling cycle.The machine dispenses the entire descaling
solution at regular intervals. This takes up to 30 minutes.
- When the lungo button starts to flash quickly again, the first phase of

the descaling cycle has finished.

9 Remove and empty the bowl. Place the bowl back onto the lower drip
tray under the coffee dispensing spout.

10 Remove the water tank and rinse it under the tap. Fill the water tank with
cold tap water and place it back onto the machine.
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11 Press the lungo button to start the flushing cycle.

Note: The water tank will be emptied without interruption. The flushing
cycle lasts about 3 minutes.

12 When the flushing cycle has finished, the ristretto and lungo button flash
a few times.

Note: It is normal that some water remains behind in the water tank after
the descaling procedure.

The machine switches off. The descaling procedure is finished.

Meaning of light signals
- The on/off button flashes slowly: the machine is heating up.
- The on/off button flashes quickly: the water tank is empty, fill the water

tank with tap water.
- All buttons light up continuously: the machine is ready for use.
- The selected coffee button flashes slowly: the machine is preparing the

coffee recipe.
- The selected coffee button flashes quickly:

- Programming is activated.
- The new coffee quantity is saved.

- The ristretto and lungo button flash simultaneously after brewing coffee:
you need to descale the machine.

Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you could encounter
with your machine. If you are unable to solve the problem with the
information below, visit www.lorbarista.com/support for a list of frequently
asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem Possible cause Solution

The machine does not switch
on.

The machine is not connected to
the mains.

Put the plug in an earthed wall
socket.

The on/off button is flashing
slowly.

The machine is heating up. This is normal.

The brewing time is longer
than before.

The machine is clogging up with
scale.

Descale the machine (see
'Descaling procedure').
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Problem Possible cause Solution

The temperature of freshly
brewed coffee gradually
decreases.

The machine is clogging up with
scale.

Descale the machine (see
'Descaling procedure').

The pump makes a lot of
noise.

There is not enough water in the
water tank.

Fill the water tank with fresh tap
water.

The water tank is not placed
correctly.

Place the water tank correctly
and push it downwards.

The machine suddenly stops
brewing coffee.

There is not enough water in the
water tank.

Fill the water tank with fresh tap
water. Press the button of the
selected type of coffee again to
continue brewing. When the cup
is full, press the same button
again to stop the brewing
process.

The on/off button flashes
quickly.

The water tank is empty. Fill the water tank with fresh tap
water. Press the button of the
selected type of coffee again to
continue brewing. When the cup
is full, press the same button
again to stop the brewing
process.

I cannot close the capsule
compartment lever
completely.

Check if you use the
recommended L'OR capsule. Other
capsules may cause problems
during use..

The used capsule drawer is full. Empty the used capsule drawer
and insert the capsule again.

The capsule is not inserted
correctly.

Insert the capsule again and
check if it is inserted correctly.

The capsule is stuck. Open and close the lever a few
times with moderate force to
remove the capsule.

The lever does not open
completely.

The used capsule drawer is full. Empty the used capsule drawer.

The machine does not
dispense coffee or only
dispenses drops of coffee.

You have not flushed the machine
before first use.

Flush the machine before first
use (see 'Preparing for use').

There is not enough water in the
water tank.

Fill the water tank with fresh tap
water.

Scale has built up inside the
machine (see 'Descaling').

Descale the machine (see
'Descaling').
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Problem Possible cause Solution

Coffee grounds end up in the
cup of coffee.

A small amount of ground coffee
will always end up on the bottom
of the cup.

This is normal.

The coffee flow splits or is not
straight.

The coffee dispensing spout cap is
not placed correctly or it is missing.

Snap the coffee dispensing
spout onto the coffee outlets.

The ristretto and lungo button
lights are flashing after
brewing. 

This means it is time to descale the
machine to prevent it from
clogging with scale.

Descale the machine (see
'Descaling').

Why do I find water in the
waste water drawer?

The used capsule drawer and
waste water drawer catch the
residual water released after
brewing coffee.

This is normal.

The coffee quantity is not
what I expected.

The coffee quantity has been
adjusted.

Readjust the coffee quantity (see
'Adjusting the coffee quantity') or
reset the coffee quantities (see
'Resetting the coffee quantities').

My coffee is less warm. When you brew the first cup of the
day or when it has been a while
since your previous cup of coffee,
the inside of the machine is still
cold when you brew coffee.

You can pre-heat the machine
and coffee cup by brewing a cup
of coffee first without placing a
coffee capsule.

If you use a cold, thick-walled cup,
the coffee will cool down
immediately.

Use thin-walled cups, as thin-
walled cups will absorb less heat
from the coffee than thick-
walled cups. Make sure the size
of the cup matches the coffee
quantity. Do not brew a small
quantity of coffee in a large cup.

The machine is clogged with scale. Descale the machine when the
ristretto and lungo button flash
quickly a few times after brewing
(see 'Descaling').

You used cold milk. If you drink coffee with cold,
fresh milk, this will cool down
your coffee. You can prevent this
by preheating the milk.

The machine suddenly
switches off after some time.

This is the automatic shut-off
function.

The automatic shut-off function
is programmed to switch off the
machine after 9 minutes of
inactivity to save energy.
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Nederlands

Overzicht van het apparaat
1 Aan/uitknop
2 Knop voor ristretto
3 Knop voor espresso
4 Knop voor lungo
5 Deksel van waterreservoir
6 Waterreservoir
7 Netsnoer met stekker
8 Opvangbak voor gebruikte capsules
9 Restwaterbak
10 Onderste lekbak
11 Lekbak
12 Plateau
13 Koffie-uitloop
14 Afdekkap van de koffie-uitloop
15 Capsuleruimte
16 Hendel

Introductie 
Welkom in de wereld van L'OR Barista! Het koffiesysteem van L'OR Barista is
het enige systeem voor koffiecapsules waarmee u twee koppen koffie
tegelijk kunt zetten, dankzij de dubbele koffie-uitloop.

Met de nieuwe en exclusieve L'OR Barista dubbele koffiecapsules kunt u
twee koppen koffie of één dubbele koffie zetten.

Het L'OR Barista-koffiezetapparaat werkt ook met de L'OR Espresso enkele
koffiecapsules. Dankzij de Dual Capsule Recognition-technologie herkent
het apparaat automatisch de maat van de capsule en wordt het volume van
uw koffie daaraan aangepast. U hoeft alleen maar op de knop voor de
gewenste koffiesoort te drukken.

Compatibele capsules
Het L'OR Barista-koffiezetapparaat is ontworpen voor gebruik met L’OR
Espresso enkele capsules en L’OR Barista dubbele capsules, maar werkt ook
met Nespresso*-capsules en aluminium capsules van koffiemerken van
Jacobs Douwe Egberts, zoals Douwe Egberts, JACOBS, Jacqmotte, Jacques
Vabre, Grand Mère, L'OR, Marcilla, Moccona, Saimaza en Senseo.

* Merk van een derde partij die geen partner is van JACOBS DOUWE
EGBERTS en/of PHILIPS

Klaarmaken voor gebruik
Verwijder vóór het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal van het
apparaat. 

Voer de volgende stappen uit wanneer u het apparaat voor het eerst
gebruikt of wanneer u het één dag of langer niet hebt gebruikt:
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1 Verwijder het waterreservoir van het apparaat.

2 Spoel en vul het waterreservoir onder de kraan. Plaats het waterreservoir
weer op het apparaat.

3 Plaats een kom onder de koffie-uitloop. Duw de hendel omlaag zonder
een capsule te plaatsen.

25 sec

°C

4 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
- De aan/uit-knop knippert langzaam om aan te geven dat het

apparaat wordt opgewarmd.

5 Wanneer alle knoppen onafgebroken branden, drukt u op de lungoknop.
- Er stroomt water uit de koffie-uitloop.

Opmerking: Wanneer het interne waterdoorloopsysteem leeg is, maakt
het apparaat een bromgeluid. Wanneer het apparaat water afgeeft,
maakt het een zachter bromgeluid. Dit is normaal.

6 Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer alle knoppen onafgebroken
branden.

7 Leeg de lekbak en de restwaterbak (zie 'De opvangbak voor gebruikte
capsules en de restwaterbak schoonmaken').

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
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Koffiezetten

Dranken en capsules
Capsules
Aluminium capsules van L'OR zijn te koop in winkels en online, op
www.lorespresso.com. U kunt kiezen uit diverse koffiecapsules voor
verschillende soorten koffie.

Dranken
Dankzij de Dual Capsule Recognition-technologie herkent het apparaat
automatisch de maat van de capsule en wordt het volume van uw drank
daaraan aangepast. U hoeft alleen maar op de knop voor de gewenste
koffiesoort te drukken.

25 ml

Ristretto

2x 25 ml

50 ml

Double ristretto / Double shot of ristretto

40 ml

Espresso

2x 40 ml

80 ml

Double espresso / Double shot of espresso

24 Nederlands



110 ml

Lungo

2x 110 ml

220 ml

Double lungo / Double shot of lungo

220 ml

Grand Café Filtre

Koffie bereiden
1 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. De aan/uit-

knop begint te knipperen om aan te geven dat het apparaat wordt
opgewarmd.

2 Plaats voor één koffie één kop onder de koffie-uitloop.

3 Plaats voor twee koffie twee koppen onder de koffie-uitloop.
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4 Verwijder voor een grote koffie of een Grand Café Filtre het plateau en de
lekbak, plaats het plateau op de onderste lekbak en plaats een grote kop
of mok op het plateau, onder de koffie-uitloop.

5 Trek de hendel omhoog.

6 Plaats een capsule.
- Plaats voor één kop koffie een L'OR Espresso enkele capsule.

- Plaats voor twee koppen koffie of één grote koffie een L'OR Barista
dubbele capsule.

7 Duw de hendel omlaag.

Waarschuwing: Voorkom verwondingen en steek uw vinger niet
in de koffiezetkamer wanneer u de hendel sluit.
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8 Druk op de knop voor de gewenste koffiesoort zodra de aan/uit-knop
stopt met knipperen en alle knoppen onafgebroken branden.

Let op: Trek de hendel pas omhoog wanneer het apparaat klaar is met
koffiezetten. Het apparaat is klaar met koffiezetten wanneer de lampjes
niet meer knipperen en er geen koffie meer uit de koffie-uitloop komt.

Grand Café Filtre bereiden
1 Verwijder de afsluiting helemaal van de capsule.

2 Trek de hendel omhoog en plaats de capsule.

3 Duw de hendel omlaag.

4 Verwijder de lekbak met het plateau. Zet de lekbak weg en plaats het
plateau op de onderste lekbak.
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5 Plaats een grote kop of mok op het plateau, onder de koffie-uitloop.

6 Druk op de lungoknop om het koffiezetten te starten.

De koffiehoeveelheid aanpassen
Elke koffieknop is geprogrammeerd met de ideale instelling voor
koffiehoeveelheid. Ondanks dat kunt u de koffiehoeveelheid naar wens
aanpassen, binnen een bereik waarbij de koffiekwaliteit optimaal is.

L'OR Espresso enkele
capsule

min. standaard max.

Ristretto 20 ml 25 ml 40 ml

Espresso 30 ml 40 ml 50 ml

Lungo 85 ml 110 ml 135 ml

L'OR Barista dubbele
capsule

min. standaard max.

Ristretto 40 ml 50 ml 60 ml

Espresso 60 ml 80 ml 100 ml

Lungo/Grand Café Filtre 170 ml 220 ml 270 ml

De koffiehoeveelheden voor L'OR Espresso enkele en L'OR Barista dubbele
capsules moeten afzonderlijk worden aangepast:
1 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
2 Vul het waterreservoir.
3 Plaats een capsule en duw de hendel omlaag.

- Plaats een normale L'OR Espresso-capsule als u de hoeveelheid
koffie voor L'OR Espresso enkele capsules wilt aanpassen.

- Plaats een L'OR Barista-capsule als u de hoeveelheid koffie voor een
L'OR Barista dubbele capsule wilt aanpassen.
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4 Houd de knop van de koffiesoort waarvoor u de hoeveelheid wilt
aanpassen 3 seconden ingedrukt, tot de knop snel gaat knipperen. Laat
vervolgens de knop los. Het apparaat gaat koffiezetten.

5 Druk nogmaals op dezelfde knop wanneer de kop de gewenste
hoeveelheid koffie bevat.

Opmerking: Als u te snel op de koffieknop drukt, programmeert het
apparaat de minimale hoeveelheid koffie (zie de bovenstaande tabel).
Als u niet op de koffieknop drukt, programmeert het apparaat de
maximale hoeveelheid koffie.

De koffiehoeveelheid resetten
De koffiehoeveelheid terugzetten op de fabrieksinstellingen:
1 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
2 Wacht tot het apparaat is opgewarmd en alle knoppen branden.
3 Houd de ristretto-, espresso- en lungoknop tegelijkertijd ingedrukt totdat

alle knoppen snel knipperen. Het apparaat is nu teruggezet op de
fabrieksinstellingen.

Schoonmaken en onderhoud

De opvangbak voor gebruikte capsules en de restwaterbak
schoonmaken

Controleer regelmatig de opvangbak voor gebruikte capsules en de
restwaterbak.

Opmerking: Trek voor optimale hygiëne de hendel na gebruik omhoog,
zodat de laatst gebruikte capsule in de opvangbak voor gebruikte capsules
valt.

1 Trek de opvangbak voor gebruikte capsules en de restwaterbak uit het
apparaat.

2 Verwijder de lekbak van de onderste lekbak en spoel de lekbak en het
plateau af onder een warme kraan. Maak deze onderdelen niet schoon in
de vaatwasmachine.
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3 Til de opvangbak voor gebruikte capsules van de restwaterbak en leeg
deze.

Let op: Wees voorzichtig wanneer u de opvangbak voor gebruikte
capsules verwijdert. Capsules zijn direct na het koffiezetten nog zeer
warm.

4 Spoel alle onderdelen af onder de warme kraan. Droog alle onderdelen
met een zachte doek. U kunt al deze onderdelen ook in de
vaatwasmachine schoonmaken.

5 Plaats de opvangbak voor gebruikte capsules terug op de restwaterbak.
6 Plaats de restwaterbak met de opvangbak voor gebruikte capsules in het

apparaat.
7 Plaats de lekbak terug op de onderste lekbak. Plaats het plateau op de

lekbak.

Andere onderdelen van het apparaat schoonmaken
1 Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte vochtige

doek.

Let op: Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen
of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat
schoon te maken.

Waarschuwing: Steek uw vinger niet in de capsuleruimte. Dat
kan namelijk tot letsel leiden. Hier bevindt zich namelijk een
scherpe priem die voor de gebruiker niet te zien is.

2 Maak de voorkant van het apparaat schoon met een zachte vochtige
doek en reinig de twee onderdelen van de koffie-uitloop (de koffietuiten
en de afdekkap) onder een warme kraan of in de vaatwasmachine.

3 Spoel het waterreservoir schoon onder een warme kraan. Het
waterreservoir is niet vaatwasmachinebestendig.

Opmerking: Spoel het waterreservoir elke 24 uur schoon en vul het met
vers water.

Het koffiedoorloopsysteem reinigen
Reinig het koffiedoorloopsysteem elke week voor de beste en lekkerste
koffie.
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1 Plaats een kop onder de koffie-uitloop.
2 Trek de hendel omhoog, zodat de laatst gebruikte capsule in de

opvangbak voor gebruikte capsules valt.

3 Duw de hendel omlaag zonder een nieuwe capsule te plaatsen.

4 Druk op de lungoknop.
5 Leeg de kop nadat het apparaat is gestopt met de afgifte van water.
6 Trek de hendel omhoog en herhaal stap 3 tot en met 5 voor een goede

reiniging van het koffiedoorloopsysteem.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Ontkalken 

Wanneer ontkalken 
- Ontkalk het apparaat wanneer de ristrettoknop en de lungoknop een

paar keer snel knipperen na het koffiezetten. De ontkalkingsprocedure
duurt maximaal 40 minuten en bestaat uit een ontkalkingscyclus en een
spoelcyclus. Onderbreek de ontkalkingsprocedure niet.

Waarom ontkalken 
Ontkalken is zeer belangrijk om de volgende redenen:
- Het verlengt de levensduur van uw L'OR Barista-koffiezetapparaat.
- Het zorgt ervoor dat uw kop volledig wordt gevuld.
- Het zorgt ervoor dat de koffie zo warm mogelijk is.
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- Het apparaat maakt minder geluid tijdens het koffiezetten.
- Het voorkomt storingen.

Als de ontkalkingsprocedure niet correct wordt uitgevoerd, blijven er
kalkresten achter in het apparaat. Dit leidt tot een snellere ophoping van
kalk, waardoor het apparaat permanent en onherstelbaar beschadigd kan
raken.

Gebruik de juiste ontkalker 
Alleen ontkalkers op basis van citroenzuur zijn geschikt voor de ontkalking
van het L'OR Barista-apparaat. Dit type ontkalker ontkalkt het apparaat
zonder het te beschadigen. We raden u aan de speciale L'OR Barista
vloeibare ontkalker (CA6530) te gebruiken. De vloeibare ontkalker is
verkrijgbaar in flessen met een hoeveelheid voor twee
ontkalkingsprocedures. Voor één ontkalkingsprocedure hebt u een halve
fles nodig; de andere helft kunt u bewaren voor de volgende
ontkalkingsprocedure.

Ontkalkingsprocedure
Opmerking: Als er iets misgaat tijdens de ontkalkingsprocedure,
bijvoorbeeld omdat u per ongeluk de ontkalkingscyclus onderbreekt, moet
de ontkalkingsprocedure opnieuw worden gestart vanaf stap 1.

1 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
2 Giet een halve fles L'OR Barista vloeibare ontkalker (CA6530) in het

waterreservoir.

3 Vul het waterreservoir verder met vers kraanwater.
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4 Controleer of de capsuleruimte leeg is.

5 Duw de hendel omlaag.

1.5L

6 Plaats een kom met een inhoud van minstens 1,5 liter op de onderste
lekbak, onder de koffie-uitloop, om de ontkalkingsoplossing op te
vangen.

7 Druk de ristrettoknop en de lungoknop tegelijkertijd kort in. 

8 De ristrettoknop begint snel te knipperen. Druk op de ristrettoknop om
de ontkalkingscyclus te activeren. De ontkalkingsoplossing stroomt met
regelmatige tussenpozen uit het apparaat. Dit duurt maximaal 30
minuten.
- Wanneer de lungoknop weer snel begint te knipperen, is de eerste

fase van de ontkalkingscyclus voltooid.

33Nederlands



9 Verwijder en leeg de kom. Plaats de kom weer op de onderste lekbak,
onder de koffie-uitloop.

10 Verwijder het waterreservoir en spoel het af onder de kraan. Vul het
waterreservoir met koud kraanwater en plaats het terug op het apparaat.

11 Druk op de lungoknop om de spoelcyclus te starten.

Opmerking: Het waterreservoir wordt zonder onderbreking geleegd. De
spoelcyclus duurt ongeveer 3 minuten.

12 De ristrettoknop en de lungoknop knipperen een paar keer wanneer de
spoelcyclus is voltooid.

Opmerking: Het is normaal dat er na de ontkalkingsprocedure wat water
achterblijft in het waterreservoir.

Het apparaat wordt uitgeschakeld. De ontkalkingsprocedure is voltooid.

Betekenis van lampjes
- De aan/uit-knop knippert langzaam: het apparaat wordt opgewarmd.
- De aan/uit-knop knippert snel: het waterreservoir is leeg; vul het

reservoir met kraanwater.
- Alle knoppen branden onafgebroken: het apparaat is klaar voor gebruik.
- De geselecteerde koffieknop knippert langzaam: het apparaat bereidt

het koffierecept voor.
- De geselecteerde koffieknop knippert snel:

- De programmering is geactiveerd.
- De nieuwe koffiehoeveelheid wordt opgeslagen.

- De ristrettoknop en de lungoknop knipperen gelijktijdig na het
koffiezetten: u moet het apparaat ontkalken.

Problemen oplossen
In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen
behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat.
Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande
informatie, gaat u naar www.lorbarista.com/support voor een lijst met
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veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center
in uw land.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het apparaat wordt niet
ingeschakeld.

Het apparaat is niet op
netspanning aangesloten.

Steek de stekker in een geaard
stopcontact.

De aan/uit-knop knippert
langzaam.

Het apparaat wordt opgewarmd. Dit is normaal.

Koffiezetten duurt langer dan
normaal.

Het apparaat raakt verstopt met
kalkaanslag.

Ontkalk het apparaat (zie
'Ontkalkingsprocedure').

De temperatuur van vers
gezette koffie neemt
geleidelijk af.

Het apparaat raakt verstopt met
kalkaanslag.

Ontkalk het apparaat (zie
'Ontkalkingsprocedure').

De pomp maakt veel lawaai. Er zit niet voldoende water in het
waterreservoir.

Vul het waterreservoir met vers
kraanwater.

Het waterreservoir is niet correct
geplaatst.

Plaats het waterreservoir op de
juiste manier en duw het naar
beneden.

Het apparaat stopt plotseling
met koffiezetten.

Er zit niet voldoende water in het
waterreservoir.

Vul het waterreservoir met vers
kraanwater. Druk opnieuw op de
knop van de gewenste
koffiesoort om verder te gaan
met koffiezetten. Druk zodra de
kop vol is op dezelfde knop om
het koffiezetten te stoppen.

De aan/uit-knop knippert
snel.

Het waterreservoir is leeg. Vul het waterreservoir met vers
kraanwater. Druk opnieuw op de
knop van de gewenste
koffiesoort om verder te gaan
met koffiezetten. Druk zodra de
kop vol is op dezelfde knop om
het koffiezetten te stoppen.

Ik krijg de hendel van de
capsuleruimte niet helemaal
naar beneden.

Controleer of u de aanbevolen
L'OR-capsule gebruikt. Het gebruik
van andere capsules kan tijdens
gebruik tot problemen leiden.

De opvangbak voor gebruikte
capsules is vol.

Leeg de opvangbak voor
gebruikte capsules en plaats de
capsule opnieuw.

De capsule is niet correct
geplaatst.

Plaats de capsule opnieuw en
controleer of deze nu wel correct
is geplaatst.

De capsule zit vast. Beweeg de hendel een paar keer
omhoog en omlaag om de
capsule te verwijderen. Gebruik
niet te veel kracht.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De hendel gaat niet helemaal
omhoog.

De opvangbak voor gebruikte
capsules is vol.

Leeg de bak voor gebruikte
capsules.

Er komt geen koffie uit het
apparaat of er komen alleen
maar druppels koffie uit.

U hebt het apparaat niet
doorgespoeld vóór het eerste
gebruik.

Spoel het apparaat vóór het
eerste gebruik (zie 'Klaarmaken
voor gebruik') door.

Er zit niet voldoende water in het
waterreservoir.

Vul het waterreservoir met vers
kraanwater.

Er heeft zich kalk opgehoopt in het
apparaat (zie 'Ontkalken ').

Ontkalk het apparaat (zie
'Ontkalken ').

Er zit koffiedik in de koffie. Er komt altijd een klein beetje
gemalen koffie op de bodem van
de kop terecht.

Dit is normaal.

De koffie stroomt in meerdere
stralen of in een niet-rechte
straal uit het apparaat.

De afdekkap van de koffie-uitloop
is niet of niet correct geplaatst.

Klik de afdekkap van de koffie-
uitloop op de koffietuiten.

De ristrettoknop en de
lungoknop knipperen na het
koffiezetten. 

Dit betekent dat het apparaat
moet worden ontkalkt. Zo
voorkomt u dat het apparaat
verstopt raakt door kalkaanslag.

Ontkalk het apparaat (zie
'Ontkalken ').

Waarom zit er water in de
restwaterbak?

De opvangbak voor gebruikte
capsules en de restwaterbak
vangen het restwater op dat
wegloopt na het koffiezetten.

Dit is normaal.

Er wordt meer of minder
koffie gezet dan verwacht.

De koffiehoeveelheid is aangepast. Pas de koffiehoeveelheid (zie 'De
koffiehoeveelheid aanpassen')
opnieuw aan of reset de
koffiehoeveelheden (zie 'De
koffiehoeveelheid resetten').

Mijn koffie is minder warm. Wanneer u de eerste kop koffie
van de dag zet of wanneer het
even geleden is sinds uw vorige
kop koffie, is de binnenkant van
het apparaat nog koud wanneer u
koffiezet.

U kunt het apparaat en de
koffiekop voorverwarmen door
eerst op de koffieknop te
drukken zonder een capsule te
plaatsen.

Als u een koude, dikwandige kop
gebruikt, koelt de koffie
onmiddellijk af.

Gebruik dunwandige koppen.
Deze absorberen de hitte van de
koffie minder dan dikwandige
koppen. Gebruik een kop die
past bij de hoeveelheid koffie.
Gebruik dus geen grote kop voor
een kleine koffie.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het apparaat is verstopt met
kalkaanslag.

Ontkalk het apparaat wanneer
de ristrettoknop en de
lungoknop een paar keer snel
knipperen na het koffiezetten
(zie 'Ontkalken ').

U hebt koude melk gebruikt. Als u koffie drinkt met koude,
verse melk, koelt uw koffie af. U
kunt dit voorkomen door de melk
voor te verhitten.

Na een tijd wordt het
apparaat plotseling
uitgeschakeld.

Dit is de automatische
uitschakelfunctie.

De automatische
uitschakelfunctie is zo ingesteld
dat het apparaat na 9 minuten
inactiviteit wordt uitgeschakeld
om energie te besparen.
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