Stap 1:
Eigenlijk is de Nespresso ontkalken is een automatisch proces waarbij je
alleen even wat voorbereidingen moet treffen. Zet de machine aan, en wacht
geduldig tot de knipperende lampjes continu gaan branden. Dit betekent dat
het apparaat compleet is opgewarmd.

Stap 2:
Zorg dat er geen gebruikte capsules in de houder zit, open de houder op
dezelfde manier als wanneer je er een nieuwe Nespresso cup in wilt doen, op
deze manier word de laatst gebruikte capsule in het opvangbakje geworpen.
Vervolgens verwijder je het opvangbakje, en leeg je de gebruikte capsules in
de prullenbak. Vergeet ook niet de uitlek bak te legen. En plaats het in zijn
geheel weer terug op de machine.

Nespresso ontkalken stap 3:
Plaats een kom of beker onder de uitgaande kraan van het Nespresso
apparaat (waar de koffie uitkomt) van minimaal 1 liter inhoud. En vervolgens
vul je het water reservoir van de machine bij met zo’n 500 ml water. Daarbij
voeg je het poeder om het Nespresso apparaat te ontkalken toe aan het
waterreservoir.

Nespresso ontkalken stap 4:

Zet wanneer alle lampjes continu knipperen de machine in de ontkalk modus.
Dit doe je door beide knoppen aan de voorkant tegelijk in te drukken
gedurende 3 seconden. Vervolgens gaat als je het goed hebt gedaan beide
lampjes knipperen. Nu zit je in het ontkalkingsmenu van de Nespresso
machine. Door op de lungo knop te drukken (grote kopje) start je het
ontkalken.

Stap 5:
Wanneer al het water uit het reservoir in de kom of beker is opgevangen,
dien je het opgevangen water opnieuw in het reservoir over te gieten. Je
hergebruikt het water dus een extra keer. Daarna druk je weer op de lungo
knop (grote kopje) en begint het ontkalkingsproces opnieuw. Wacht weer tot
al het water uit het reservoir door de machine is gespoeld. Gooi het water in
het opvangbakje vervolgens in de gootsteen.

Stap 6:
Nu het ontkalken is gelukt, moet je het waterreservoir van binnen goed
schoonmaken en droogvegen. Vul het reservoir met schoon water en plaats
het opnieuw op de machine. Plaats opnieuw de beker of kom op het
opvangbakje en druk opnieuw lungo knop (grote kop koffie), en wacht tot de
machine van binnen word doorgespoeld met schoon water. Als hij klaar is
met deze stap kun je het opgevangen water weggooien, en kun je vervolgens
het opvangbakje zelf legen en schoonmaken.

Stap 7:
Nu de Nespresso machine succesvol is ontkalkt moet je weer uit de
ontkalkingsmenu van het apparaat komen. Dit kun je doen door tegelijkertijd
twee vingers op zowel de linker als de rechter knop te plaats en deze
gedurende 3 seconden tegelijk in te drukken.

Stap 8:
Je hebt zojuist je Nespresso apparaat ontkalkt en je kunt weer een lange tijd
genieten van heerlijke perfect bereidde Nespresso koffie. Inwoners van
gemeenten met hard water zullen vaker de melding van ontkalken krijgen,
maar probeer minimaal 2x per jaar uw apparaat te ontkalken zodat het water
goed door de leiding kan blijven stromen.
Meer tips over koffie apparaten vind je op onze website: www.koffiebasis.nl

