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Barista-recepten in een
oogopslag

Vanaf nu kunt u in een handomdraai koffiespecialiteiten als een professionele barista bereiden. De recepten van twaalf fantasierijke koffiecreaties kunnen via de Rotary Switch in de productcarrousel worden geselecteerd. Duidelijk en begrijpelijk leidt uw GIGA u met tekst
en beeld door alle stappen van de bereiding, zodat u zichzelf en uw
gasten met
Marocchino,
Pepresso,
White Cool,
latte macchiato met aroma,
Irish coffee*,
café mélange,
Weense koffie,
magische winterkoffie,
Shakerato,
Mango Lassi,
Red Cool* of
Zomervuur
kunt verwennen. Een ultiem genot voor ieder gehemelte – en het
oog geniet mee ...
(Met een * gemarkeerde recepten bevatten alcohol.)
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Barista-recepten
bereiden

De bereiding van alle barista-recepten gaat volgens dit patroon.
E Het aanzicht van de productcarrousel wordt na vijf seconden
automatisch verlaten als geen bereiding gestart wordt.
Voorbeeld: zo bereidt u een White Cool.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.
g T Draai de Rotary Switch om in het aanzicht van de productcarrousel te geraken.
g T Draai de Rotary Switch tot het product “White Cool” geselecteerd is.
k T Druk op de Rotary Switch om de bereiding te starten.
T Volg de aanwijzingen op de display op, en bevestig deze telkens met de toets “Verder”.
E Met de toets “” kunt u de bereiding te allen tijde onderbreken.
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E Direct vóór de koffiebereiding wordt u gevraagd welke molen
en zodoende welke koffiebonen gebruikt dienen te worden.
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E Voor de barista-recepten kunt u geen permanente instellingen
aanbrengen. Tijdens de bereiding kunt u echter de koffiesterkte en de hoeveelheden wijzigen door de Rotary Switch g
te draaien.
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Barista-recepten
deactiveren

In het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/5)” kunt u de
barista-recepten activeren of deactiveren. Als de barista-recepten
gedeactiveerd zijn, verschijnen deze niet meer in de productcarrousel.
Voorbeeld: zo deactiveert u de barista-recepten.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.
O T Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/5)”
g T Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/5)” weergegeven wordt.
T Druk op de toets “Barista-recepten”.
“Barista-recepten”
T Druk op de toets “Inactief”.
T Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Apparaatinstellingen (4/5)”
O T Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product a.u.b.:”
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