
 
 
 
 

INSTRUCTIE FOAMINO MELKSCHUIMER 
 
 
Algemeen: 

 De dagelijkse schoonmaak garandeert een neutrale smaak en een lange levensduur. Na elke avond moet de 
machine worden schoongemaakt; 

 het reinigingsmiddel moet koel, droog en donker worden bewaard, dus zet het in de koelkast; 

 als je het apparaat aan de buitenkant reinigt, zorg dan dat het apparaat is uitgeschakeld; 

 volg deze instructies nauwkeurig op, er staat spanning op het apparaat dus andere dingen doen dan in deze 
instructie staat, kan levensgevaarlijk zijn; 

 als je de onderdelen aanraakt, zorg dan dat je bacteriële verontreiniging voorkomt! 
 

  
afbeelding: Foamino  afbeelding: vlotter 
 
Het apparaat in gebruik nemen: 

 Zorg dat de machine uitgeschakeld is. De schakelaar zit onderaan de machine. Om deze te bereiken moet je het 
platformpje eerst verwijderen. Deze kun je voorzichtig uit de machine schuiven. 

 Verwijder het deksel en de stalen bak en vul het apparaat met 0,7 dl water (ongeveer een half gevuld wijnglas). 

 Zet de stalen bak terug in de machine. Doe er een plastic zak in, vul deze met melk . 

 Doe het melkslangetje en de vlotter in de plastic zak en plaats het deksel terug. Het stokje van het vlottertje moet 
door het gaatje in het deksel steken. 

 Zet het apparaat aan en schuif het platformpje terug. 

 De machine werkt pas als de melk op temperatuur is. 

 Belangrijk: er zijn 3 maten kopjes, de grootste is voor cappuccino’s!. Doe eerst de melk in het kopje, daarna pas 
koffie! 
 

Het apparaat schoonmaken (na elke dag!): 

 Zorg dat de machine aan staat. 

 Til het melkslangetje uit de bak, hou het omhoog en druk op de ‘0’-toets aan de voorzijde. Hierdoor wordt het 
slangetje leeggezogen. 

 Verwijder het melkslangetje, de vlotter en de melkbak en maak deze schoon in lauwwarm water. De melkbak mag 
in de vaatwasser, de andere onderdelen niet! 

 Maak met een doekje het bassin schoon, zorg dat het water er helemaal uit is. 

 Zet de schoongemaakte melkbak terug in de machine en doe het slangetje terug. 

 Verwijder het tuutje (draai het een kwartslag om het los te maken) 

 Haal de onderdelen van het tuutje uit elkaar en maak het schoon in lauwwarm water. Zet het tuutje weer in elkaar 
en plaats het terug. 

 Doe 2 liter water in de melkbak en voeg 60ml toe van de speciale cappuccinoreiniger. 

 Druk beide knoppen aan de voorzijde tegelijkertijd in voor ongeveer 5 seconden. Hierdoor start het automatische 
schoonmaakprogramma, dat ongeveer 15 minuten duurt.  

 Als het programma klaar is, zet de machine dan uit en weer aan. 

 Doe 2 liter koud water in de melkbak. 

 Laat het uit de machine lopen door op de ‘0’-toets te drukken. 

 Zet de machine weer uit. 
 


