
Gebruiksaanwijzing Koffiezetmachine 2 pots 

Plaatsen en in gebruik nemen 

1. Schuif een lege filterpan in het apparaat en zet er een lege kan onder. Let op! 
2. Giet nu eerst een kan koud water in het koudwaterreservoir. 
3. Hierna 3 minuten wachten. (Alle lucht verdwijnt hierdoor uit het apparaat). 
4. Zet alle schakelaars (1) en (2, indien aanwezig) in de uit-stand 0. 
5. Steek de stekker in het stopcontact. 
6. Schakel het apparaat in door de schakelaar (1) in de aan-stand 1 te zetten. Het indikatielampje voor het zetten gaat 
branden en een deel van het ingegoten water loopt in de kan. 
7. Wanneer het indicatie lampje is gedoofd, moet men de kan legen. 
Hierna is het apparaat gereed voor gebruik. 
 
Opmerking: 
Er blijft altijd water in het apparaat achter, in slangen, element e.d. Houd hier rekening mee bij: 
− het verplaatsen van het apparaat;  
− als het apparaat in een ruimte staat waar de temperatuur onder het vriespunt kan dalen. 

Aanbevolen hoeveelheid koffie

Gebruik 35 tot 50 gram koffie (snelfiltermaling) per liter, afhankelijk van uw voorkeur. 
Glazen kan: 
1,7 liter..............................60-85 gram  
Thermoskan of airpot: 
1,9 liter .............................65-95 gram  
2,2 liter .............................75-110 gram 

Waarschuwingen

∆ Dompel het apparaat nooit onder in water. 
∆ Zorg ervoor dat het snoer niet op het warmhoudplaatje komt te liggen. 
∆ De fabrikant en verhuurder neemt geen verantwoording voor schade, die voortvloeit uit niet in deze 
gebruiksaanwijzing omschreven installatie, gebruik of onderhoudswerkzaamheden. 
∆ Tijdens het gebruik worden sommige delen van het apparaat zeer heet. 
 
Koffie zetten

1. Plaats een papieren koffiefilter in de filterpan. 
2. Doe hierin de benodigde hoeveelheid koffie, zie AANBEVOLEN HOEVEELHEDEN KOFFIE. 
5. Schuif de filterpan in het apparaat. 
6. Controleer of het apparaat uitgeschakeld is. Zo niet, schakel het apparaat uit door schakelaar (1) in de uit-stand 0 
te zetten. 
7. Giet een kan koud water in het koudwaterreservoir 
8. Zet de kan daarna onder de filterpan. 
− Bij de glazen kan dient het klapdeksel dichtgeklapt te worden. 
− Bij de thermoskan en airpot moet het deksel juist open staan. 
− Laat bij de airpot de mengpijp in de kan zitten. 
9. Zet schakelaar (1) in de aan-stand. 
10. Het indikatielampje gaat branden en het koffie zetten begint. 
11. Wanneer de koffiezetcyclus ten einde is, dooft het indikatielampje ten teken dat de koffie uitgeschonken kan 
worden. 
12. Bij de uitvoering met glazen kannen en meer dan één warmhoudplaat, is het mogelijk de met koffie gevulde kan 
op het andere warmhoudplaatje te zetten. Men kan nu direct een volgende kan koffie zetten volgens voorgaande 
procedure. 
13. Schakel het warmhoudplaatje in door de schakelaar (2) in de aan-stand te zetten. Het warmhoudplaatje blijft 
ingeschakeld, ook als de rest van het apparaat is uitgeschakeld. Zet de schakelaar weer in de uit-stand, wanneer het 
extra warmhoudplaatje niet meer gebruikt wordt.


