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Handleiding koffiezetapparaat
Algemeen:
Dit apparaat is geschikt voor het zetten van minimaal 6-8 koppen (halve kan) en maximaal 12-15
koppen (hele kan) koffie.
Let op!
Voordat het koffiezetapparaat in gebruik genomen kan worden, eerst de machine een keer
zonder
koffie laten doorlopen, op dezelfde wijze als hieronder beschreven is.
Zet daarna het apparaat uit en gooi het doorgelopen water weg.
Het koffiezetapparaat is nu klaar voor gebruik.
Gebruiksaanwijzing:
Plaats een filter met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie in de filterhouder (een afgestreken
maatschepje is goed voor 6 koppen koffie) en schuif deze in het apparaat boven de koffiekan.
Vul het waterreservoir met een kan koud water en plaats de lege kan voorzien van deksel op het
warmhoudplaatje onder de filterhouder.
Zet het koffiezetapparaat aan met de onderste\rechter aan/uit schakelaar, tevens gaat het
onderste
warmhoudplaatje verwarmen en bijbehorend controlelampje branden.
Het controlelampje (‘brew’) zal nu gaan branden en het koffiezetten begint.
Als het controlelampje (‘brew’) dooft, stopt de heetwater toevoer, na circa 1 minuut is al het water
door
het filter gelopen.
De gezette koffie in de koffiekan kunt u uitschenken of op het bovenste warmhoudplaatje zetten.
Het bovenste warmhoudplaatje zet u aan met de bovenste\linker schakelaar.
Na reiniging van de filterhouder is het koffiezetapparaat weer gereed voor het volgende zetsel.
Reinigen na gebruik:
Het apparaat na gebruik reinigen met een schone vochtige doek.
Koffiekannen en filterhouder kunnen op normale wijze worden afgewassen.
De filterhouder mag niet in de vaatwasmachine.
Let op!
Het koffiezetapparaat mag nooit onder water gedompeld of afgespoten worden.
Voor het schoonmaken altijd eerst de stekker uit het wandcontactdoos nemen.
Technische gegevens:
- Machine gebruikt snelfilter of standaard maling koffie; filters worden meegeleverd.
- Spanning: 230 V
- Vermogen: 2115 W

NL06 RABO 0183 6776 92 / RABO NL 24

Kamer van Koophandel voor Haaglanden 27160945

