
Gebruikershandleiding

Koffiezetmachine 2x 10 liter 400V

10 liter koffie in 10 minuten (ze�jd zonder doorloop�jd)
Gebruik: standaard maling (grof gemalen koffie)

1x Maatbeker
1x Lekblad incl. rooster
1x Waterslang

Inhoud:
1x Koffiezetmachine, bestaat uit een zuil en waterstuurkop

Inhoud 2x 10 liter

2x Opze�ilter met deksel

6000 Wa� - 32A aanslui�ng

1x Pakket rondfilters (overgebleven filters graag droog retour)
2x  10 liter koffiecontainer met binnendeksel en pijp

Gegevens:

Ÿ Draai de waterstuurkop boven een koffiecontainer.
Ÿ Kies de op�e om 1/4 pot koffie te ze�en, de machine zet nu 1/4 pot `water`. 

Ÿ Plaats een rondfilter in het opze�ilter, let op dat u 1 filter gebruikt.

Ÿ  5 liter  = 250 gram koffie ca. 3 maatbeker

Ÿ Verdeel op het filter de gemalen koffie. U gebruikt grove mailing. 

Ÿ Draai de waterkraan open en wacht ca. 2 minuten totdat het water overal in het systeem zit. 

Ÿ  10 liter  = 500 gram koffie ca. 6 maatbekers

Ÿ Gooi het water weg zodra de machine klaar is. 

Ÿ Controleer of de te gebruiken koffiecontainer leeg is. 
Gebruik:

Ÿ  2,5 liter = 125 gram koffie ca. 1,5 maatbeker

Ÿ  7,5 liter = 375 gram koffie ca. 4,5 maatbeker

Ÿ De koffiezetmachine is nu klaar voor gebruik.

Ÿ Toets op de machine op de knop voor de gewenste hoeveelheid koffie. De koffie wordt gezet.
Ÿ De container is nu gevuld met koffie, zorg dat de container aan staat om de koffie warm te 

houden (groene knop). Zorg ook dat de container uit staat als er geen koffie meer in zit.  

Ÿ Zorg dat de waterstuurkop juist boven de te vullen koffiecontainer staat.

Voorbereiding gebruik:
Ÿ Sluit de waterslang aan op machine en op een waterkraan.
Ÿ Steek de stekker in het stopcontact.
Ÿ Sluit de stekkers van de koffiecontainers aan op de hoofdzuil.
Ÿ Plaats de koffiecontainers met de binnendeksel en pijp. Plaats hierop de opze�ilters.
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Storing:

Ÿ Neem de machine en alle onderdelen af met een voch�ge doek.

De koffiemachine werkt helemaal niet:
Ÿ Controleer of de stekker in een stopcontact zit.

De koffie is koud:
Ÿ Controleer of de koffiecontainer is aangesloten en ingeschakeld. 

Ÿ Draai de waterstuurkop juist boven de koffiecontainer.

Ÿ Controleer of er waterdruk op de machine staat.
Ÿ Controleer of er stroom op het stopcontact staat.

Het apparaat piept en gee� geen heet water:
Ÿ De waterstuurkop of koffiecontainer staat niet goed. 
Ÿ Zet de koffiecontainer op de juiste plaats op de machine.

Na gebruik:
Ÿ Schakel de koffiecontainers uit en draai de waterkraan dicht.
Ÿ Koppel alle kabels en slangen los.
Ÿ Laat het water uit de boiler van de hoofdzuil lopen door deze voorzich�g te kantelen.
Ÿ Spoel de koffiecontainers en het lekblad schoon.

Opze�ilter stroomt over

Ÿ Gebruik de juiste hoeveelheid koffie.

Ÿ Gebruik de juiste hoeveelheid koffie.

Koffiesmaak is niet goed
Ÿ Controleer of u gebruik maakt van grove maling koffie (standaard maling).

Ÿ Controleer of u één filter gebruikt. Een dubbel filter stroomt niet voldoende door.
Ÿ Controleer of u de juiste koffiesoort gebruikt: grove maling (standaard maling).
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