
Stappenplan mijn Senseo® Ontkalken 

Lees de hieronder instructies voor de ontkalkingsprocedure van je Senseo® 

apparaat aan de hand van een eenvoudig stappenplan. 

 

Benodigdheden: 

• Kan (met een inhoud van minimaal 1,5 liter) 

• Maatbeker 

• Senseo® ontkalkingsmiddel  

• 1 liter koud kraanwater 

• Gebruikte koffiepads 

 

Voorbereiding van de ontkalkingsprocedure 

1) Vul een kan met 1 liter koud water (zie afbeelding 1) 

2) Meng de helft van het Senseo® ontkalkingsmiddel in de kan met het 

koude water (zie afbeelding 2) 

3) Pak het waterreservoir uit jouw Senseo® apparaat 

4) Giet vervolgens het mengsel van ontkalkingsmiddel en koud water in het 

waterreservoir (afbeelding 3) 

5) Plaats het waterreservoir terug in jouw Senseo® apparaat 

 

 

 

 

 

 

Eerste ontkalkingscyclus 

1) Druk eenmaal op de aan-uitknop om het Senseo® apparaat aan te zetten 

2) Plaats de padhouder (1-kop) met een gebruikte pad in het apparaat. Sluit 

vervolgens de deksel 

3) Plaats een lege kan met een inhoud van minimaal 1,5 liter onder de 

koffietuit om het ontkalkingsmengsel op te vangen 

4) Druk op de 2-kops knop, zodat het apparaat het mengsel in de kan laat 

lopen 

5) Herhaal stap 4 totdat het waterreservoir helemaal leeg is 

 

De eerste ontkalkingscyclus is nu afgerond. Je kunt nu starten met de tweede 

ontkalkingscyclus. Het is hierbij belangrijk om het proces niet te onderbreken. 

 

 



Tweede ontkalkingscyclus 

1) Vul opnieuw een kan met daarin 1 liter koud water 

2) Giet de andere helft van het Senseo® ontkalkingsmiddel in de kan met 

koud water 

3) Pak het waterreservoir opnieuw uit jouw Senseo® apparaat 

4) Giet vervolgens het mengsel van ontkalkingsmiddel en koud water in het 

waterreservoir  

5) Plaats het waterreservoir terug in jouw Senseo® apparaat 

6) Vervang de 1-kops padhouder voor de 2-kops padhouder en gebruik een 

tweede gebruikte koffiepad. Sluit vervolgens de deksel 

7) Plaats de lege kan onder de koffietuit om het ontkalkingsmengsel op te 

vangen 

8) Druk op de 2-kops knop, zodat het apparaat het mengsel in de kan laat 

lopen 

9) Herhaal stap 8, totdat het waterreservoir opnieuw helemaal leeg is 

 

De twee ontkalkingscycli zijn nu voltooid. Je kunt nu beginnen met het spoelen 

van het apparaat om het mogelijk achtergebleven ontkalkingsmiddel te 

verwijderen. 

 

Start het spoelproces 

1) Haal de gebruikte koffiepads uit de 2-kops padhouder om het spoelproces 

te starten. Sluit vervolgens de deksel 

2) Verwijder opnieuw het waterreservoir uit jouw Senseo® apparaat en spoel 

dit met kraanwater schoon 

3) Vul daarna het hele waterreservoir met koud water en plaats deze terug in 

jouw Senseo® apparaat 

4) Plaats een lege kan onder de koffietuit 

5) Druk op de 2-kops knop om het spoelen te starten. Herhaal dit vervolgens 

totdat het waterreservoir helemaal leeg is 

6) Vervang de 2-kops padhouder voor een lege 1-kops padhouder en herhaal 

stap 2 tot en met 5. 

 

Afronding van het spoelproces 

1) Spoel het waterreservoir schoon onder de kraan 

2) Vul daarna het waterreservoir met koud water 

3) Plaats een lege kant onder de koffietuit 

4) Druk vervolgens op de 2-kops knop om het spoelen te starten. Herhaal dit 

totdat het waterreservoir helemaal leeg is   

 

Gelukt! Je hebt de volledige ontkalkingsprocedure afgerond. Vanaf nu is jouw 

Senseo® apparaat weer klaar om een perfecte kop koffie te zetten met de 

overheerlijke koffiepads van Senseo®. 


