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Gebruiksaanwijzing Koffieapparaat 
2 x 1,8 liter 

 

- Controleer of het apparaat compleet is. Het apparaat bestaat uit een 
zuil, filterhouder, 2 glazen kannen, filters en een maatbeker.  

- Gebruik voor dit apparaat enkel snelfilter maling.  
 
Ingebruikname apparaat 

- Giet een kan koud water in het waterreservoir 

- Wacht hierna 3 minuten totdat het water zich in het gehele systeem 
bevindt 

- Schuif het insteekfilter in het apparaat en plaats een lege kan op het 
onderste warmhoudplaatje (fig.1A).  

- Steek de hoofdstekker in het stopcontact (zie voor vermogen onderaan 
deze pagina) en zet het apparaat aan d.m.v. de rechterschakelaar (fig. 
3C).  

- Het oranje controlelampje zal nu gaan branden, (fig. 3A) totdat het 
apparaat is doorgelopen. (Brandt het controlelampje niet, dan bevindt 
zich er nog lucht in het systeem. Controleer de toevoergaten onderin 
het reservoir op eventuele luchtbellen (fig. 4). Indien aanwezig 
verwijderen met b.v. een potlood. ) 

- Wanneer het oranjelampje (fig. 3A) dooft is het apparaat gereed voor 
gebruik. In het reservoir blijft altijd een laagje water staan, dit heeft het 
systeem nodig om goed door te lopen. 

 
Koffiezetten: 

- Plaats het filterpapier in de filterhouder (fig. 1C) en voeg de benodigde 
hoeveelheid fijn gemalen koffie toe. Voor 1,8 liter koffie gebruikt u 90 
gram koffie = 150ml = 1 maatbeker of koffiekop. 

- Vul het reservoir met een kan koud water, plaats daarna de kan met deksel op de onderste warmhoudplaat. 

- Zet de rechterschakelaar (fig. 3C) om waardoor het groene lampje gaat branden. 

- Het oranje controlelampje zal nu gaan branden. 

- Wanneer het controlelampje dooft stopt de waterdoorvoer en na ca. 1 minuut is al het water door het filter gelopen. 

- De koffie in de kan doorroeren en uitschenken. Of de kan op het bovenste warmhoudplaatje zetten. Het bovenste 
warmhoudplaatje wordt apart ingeschakeld met de linkerschakelaar  
(fig. 3B) . Bij inschakeling gaat het groene controlelampje branden.  

- Na reiniging van de filterhouder is het apparaat klaar voor het volgende zetsel.  
 
Na gebruik: 

- Zet de schakelaars van beide warmhoudplaatjes om zodat de groene lampjes doven. 

- Koppel de hoofdstekker los van de netspanning. 

- Kantel de hoofdzuil boven een wasbak om en giet het restant water in de boiler eruit.  

- Spoel de kannen om met water en reinig ook de filterhouder.  

- Neem het complete apparaat af met een schone doek. 

- Plaats de hoofdzuil weer in het kunststof krat en zet de kannen in de juiste vakken.  
 
Technische gegevens: 
 Voedingsspanning:    230V  

Vermogen:   2275W 
Maximale beveiliging:  10A 
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