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Koffiemachine 
1. Onderhoud 
- Glazen afwassen: met wasmiddel in vierkantige fles. 1 dopje van het middel op de borstels kappen en 

warm water toevoegen. Was hier niet je koffietassen in af: dit breekt de formule en zorgt voor onzuiver 

glaswerk 

- Tassen en andere afwassen: met ecovert afwasmiddel onder de toog. Gebruik eventueel de 

afwasmachine in de keuken als je deze ruimte huurde. 

- Maak de koffiemachine en de lekgoot schoon met de azijnspray die onder de spoelbak staat 

- Basispoetsgerief: stoffer en blik, aftrekker, bostel, emmer en dweil vind je in de gebruikersberging 

naast de deur 

- Vuilbakken: voor normaal toogafval (kurken, koffiepads, lege snoepzakjes,…) 

2. Gebruik 
Cinema Plaza heeft een gemakkelijke koffiemachine. Bekijk een handig filmpje op www.cinema-plaza.be/koffie 

- Koffie-apparaat werkt met pads. Er zijn standaard en deca-pads. De potten zijn verzegeld bij aanvang. 

- Pads en toebehoren staan klaar. Standaard voorzien we 30 koffiepads per bokaal en een assortiment 

van 30 theezakjes. Geef tijdig aan of je veel koffie en thee zal verbruiken. 

!! Vergeet niet de verbruikte theezakjes en koffiepads op te nemen in je stocktelling 

 

 

Stomen/opwarmen: zet je glas (choco)melk onder de 1ste hendel. Trek de 

hendel naar boven om te stomen en weer naar beneden om te stoppen  

Thee zetten: trek de 2de hendel naar boven voor warm water en weer naar 

beneden om te stoppen. 

 

 

Koffie zetten: 

    

1. neem pad     2. plaats pad in gleuf bovenaan 

  

3. plaats kop    4. druk op volle tas  
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Gebeurt er niets?  

Dan is de kans groot dat je de afvallade leeg moet maken 

   

1. Het symbool met het pijltje   2. Schuif de afvallade open  3. Gooi de gebruikte pads in de  

licht op          vuilnisemmer 

 

4. bevestig je actie door op het symbool  

met de pijl te duwen, achter de thee. 
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